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 ىنسحلا ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا
 فييرشلا ملعلا مداخ

 مارا دلبلاب





 سيكرلا نمهرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 ةئعادمحم انديس ثعب ىلاعت هللا نإف . دعب امأ

 , ىمعلا دعب هب رصبف . ميوقلا نيدلاو ةحمسلا ةيفينحلاب
 ميظعلا قلخلا هاتاو . ةلالضلا نم هب ىدهو . ىمغلا هب فشكو

 دومحملا ماقملاو ىمظعلا ةعافشلاب هصتخاو . ميلسلا بلقلاو

 . ملسو هبحصو هلآ .ىلعو هيلع هللا ىلص . ميركتلاو ليجبتلاو

 ةيانعلا فرصو هفيرعتو هتفرعم يغبني ام لجأ نم نإو

 دقو . ةيدمحملا تافصلاو ةيوبنلا مولعلا يف مالكلا هيلإ

 لئامشو خيرات نيب ام ةريثك اًبتك كلذ يف ءاملعلا فنص

 لك , رثكملاو لقملا مهنمف ؛ كلذ ريغو ماكحأو لاعفأو لاوقأو
 همهف رادقمو هملع غلبم ىلع

 6 بتكلا كلت ةعلاطم نع ممهلا رصاقت ةيارألَو

 : نيمسق ىلع لمتشي عماج رصتخم عمج ىلإ
 هلاوحأ نم ُهلِلَي هب قلعتي ام ركذ يف : لوألا مسسقلا

 مامعأو تاجوزو تانبو دالوأ نم هيلإ بسني امو ةيلوألا



 . ءارمأو لسرو بتكو باتكو سارحو مادخو يلاومو

 . هتازجعمو هسابلو هحالسو هباود نم هيل فاضي امو

 . كلذ ريغو

 نمز يف ةعقاولا ثادحألا صيخلت يف : يناشلا مسقلا
 هتافو ىلإ هلي هدلوم نم ةيناثلا ةنسلا نم ءادتبا ةوبنلا
 . راصتخالا ةياغ عم يخيراتلا بيترتلاو ينمزلا لسلستلاب

 . ةدئافلا يل مظعي نأ ميحرلا نمحرلا ميركلا هللا ناشاو

 عيمجلو يدلاولو يل , ةرفغملاو ىضرلا هيف يتزاجإ لعجي نأو
 : نيملاعلا بر هللدمحلاو نيملسملا

 ةرونم ا ةنيدم اب



 بسني امث ةفيرشلا هتاذب قلعتي اموُهّنيَؤ يبنلا لاوحأ زجوم
 . ةفولأملا ةفورعملا نوئشلا نم هب صتخيو ٠ هيلإ

 : فيرشلا هبسن

 فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللادبع نب دمحم وه

 رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نبا

 نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نبا

 ليلخلا نب ليعامسإ ىلإ ناندع نب دعم نب رازن نب رضم
 . مالسلا امهيلع ميهاربإ
 :هئتدالو

 . ليفلا ماع نم لوألا عيبر رهش يف نينثالا مويهي دلو
 يناث ليقو !21١ هعسات ليقو . هنماث ليقو . هيناث ليق

 . روهمجلا دنع روهشملا وه اذهو , هرشع

 اهنأ مهضعب ركذو « ًامّحو الو ًالقث هلمحل همأ دجت ملو

 لمحلا رارمتسا دنع ةفخو . قولعلا ءادتبا يف ًالقث تدجو

 : داتعملا نع ًاجراخ كلذ يف نوكيل

 لاقو ( ماهقألا جئاتن ) هباتك يف يكلفلا اشاب درفعم .وهشملا يكلفلا كلذ. جرح انك ار

 9 نينثالا موي يف دلو هِيَ ادمحم انديس نإ : قيقحتو ةعباتمو قيمع يباسح ثحب دعب

 ظ حب ةالاةئش ليربا نه © قفاوملا لوألا عيير نق
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 اريشم هدي عباصأ ةضوبقم ًارورسم اًنوتخم ُهْنيَع دلو
 . عباسلا موي هَ هنتخ هدج نإ : ليقو اهب حبسملاك ةبابسلاب

 وهو رهشأ ةعست : ليقن « ُهّلْيَي هب لمحلا ةدم يف فلتخاو

 . ةتس ليقو ةعبس ليقو . روهشملا
 هنأ دمحأ مامإلا دنع ءاج دقف . كرابم موي نينثالا مويو

 ءىبنتساو . نينثالا موي ُهِْيَع يبنلا دلو : سابع نبا لاق : لاق
 ىلإ ةكم نم ًارجاهم جرخو نينثالا موي يفؤتو ٠ نينثالا موي
 رجحلا عفرو « نينثالا موي ةنيدملامدقو ٠ نينثالا موي ةنيدملا
 . نينثالا موي دوسألا

 , بئارغو بئاجع تعقو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ةليلو

 نم اهطوقسو اههوجول مانصألا نم ريثك ساكتنا اهنمف
 ظ . اهنكامأ

 نيح ماشلا روصق هل ءاضأ ىتح هعم رونلا روهظ اهنمو

 دومخو تافرشلا طوقسو ىرسك ناويإ بارطضا اهنمو ؛ دلو
 ةريحب تضاغو . ماع فلأب كلذ لبق دمخت ملو « سراف ران
 راش

 :هعضارمو هنضاوح

 هتعضرأ مث ةيرهزلا ةنمآ ةديسلا ةمادهلع ةعضرا قف لوأ <

 ىل اهقتعأن بهل يبأ ةيراج يه ةبيوثو . امايأ ةيملسألا ةبيوث
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 هرورس ببسب باذعلا نم هنع هللا ففخف ُهَنَي هتدالوب هترشب

 هتافو دعب يؤر هنأو السرم يراخبلا كلذ ىور امكدْدِيَع هتدالوب

 احرف ةبيوث هقتعل نينثالا موي لك يف هنع ففخي هنأب ربخأف

 ُهْنْبَع هللا لوسر ةدالوب

 ا و ل يي امل اهدع دقو

 ام دعب هيَ هِيَ هللا لوسر ىلع لخدت ةبيوث تناكو . ملعلا لهأ

 ثعبي هَ ناكو ةجيدخ اهمركتوُهّْليَ اهمركيف ةجيدخ جوزت

 . تتام ىتح ةلصلاو ةوسكلاب ةرجهلا دعب اهيلا

 اهنبا نبلب ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ةميلح هتعضرأ مث

 ءارو اهدالب ىلإ اهعم هتذخأف , ءاميشلاو ةسينأ. يخأ هللادبع

 ماوعأ ةعبرأ دعس ينب يف اهدنع ماقأو دعس ينب يف فئاطلا

 دغرو قزرلا ةعس نم ًاريخ هتعاضرب تلانف ٠ حيحصلا ىلع

 . شيعلا

 عم هنضحت ةيدعسلا ةميلح تنب يهو . ءاميشلا تناكو

 را يا افوخ ةميلخ هتدر دقو. اهمأ

 . نينس سمخ وأ عبرأ نبا

 هجوزت دعب امهادحإ . نيترم الإ كلذ دعب هرت مل مث

 ةجيدخ ةديسلا اهتطعأف بدجلا هيلإ وكشت تءاج ةجيدخ

 . نينح موي ةيناثلا ةرملاو , كلذ ريغو منغ نم ًاسأر نيرشع



 نم اهثرو ناكو ٠ ةيشبحلا ةكرب نهيأ مأ أضيأ هني هتنضحو

 يق اهجوزو اهقتعأ ربك املف . هيبأ

 : هتاشن

 هدج هلفكو ١١( لمح وهو هدلاو تام ذإ اميتي هْنْفَع اشن
 ةنيدملا ىلإ همأ هب تجرخ نينس تسهّنلَي غلب املو . بلطملادبع

 ينب نم هلاوخأ روزت هنضحت ةيشبحلا ةكرب نميأ مأ اهعمو ةرونملا

 يف تضرمف هب تعجر مث ارهش مهدنع هب تماقأف . راجنلا
 هتنضاح نميأ مأ هب تعجرف . ءاوبألاب تنفدو تتامف قيرطلا

 دعب تلمح همأ نإ : ليقو . بلطملا دبع هدج ىلإ ةكم ىلإ

 , افولا يف يزوجلا نبا كلذ ىكح . اهب تنفدف ةكم ىلإ كلذ

 بلاط وبأ همع هلفكف نينس نامث هَل هرمعو هدج يفوت مث

 . هللادبع هيبأ قيقش وه بلاط وبأ همعو , هدج نم ةيصوب

 فوغشلا . هئادعأ نم هل يماحلا وه بلاط وبأ راصف

 هتلافك ةكربب هلام رثكو ىرثأف ًاريقف بلاط وبأ ناكو , هيلع

 ىلإ بلاط يبأ همع عم جرخ ةنس ةرشع يتنثا غلب الو

 اهنم هفوخ امل دوهيلا نم هيلع ًافوخ هدر همع نكلو ماشلا

 ةينامث هلو تام هابأ نإ : ليق هنأل « هريغو ريثك نبا هحجر يذلا ىهو روهشملا وه اذه )١(
 . حيحصلا ىلع ةنس نيرشعو سمخ نع هوبأ يفوت دقو ٠ ارهش نورشعو



 يراسل

 5 - اهل ةراجت ىف

 عرألا هنس نورشعو سمخ كاذ ذا رمعلا نمد هلو

 « ةرجش لظ تحت هْنْيَع لزنف ١ ةجحلا يذ نم تيقب ةليل ةرشع

 . .ىبت الإ ةرجشلا هذه تحت لزن ام: بهارلا روطست لاقف

 : ةثعبلا لبق هلاوحأ

 مانصألا ضغبي . ًادبعتمو ًانيدتم ةثعبلا لبق هِيَ ناك

 نااا ا ا دد

 يراخبلا

 بئاسلا يبأ نب بئاسلا ناك دق , ةراجتلاب لغتشي ناكو

 ًابحرم : حتفلا موي هل لاق هنإ ىتح ةراجتلا يِفُهّنَِي هكراشب

 ةراجت ىلع ماقو , يرامي الو يرادي ال ناكو , يكيرشو يخأب

 مل ةريفو حابرأب عجرو ماشلا ىلإ كلذ لجأل رفاسو ةجيدخ

 . نابسحلا يف نكت
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 ظ : ه ؤامسأ

 , دمحم انأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقت ةتامستا'نفو

 انأو . رفكلا يب هللا وحمي يذلا يحاملا انأو . دمحأ انأو

 يذلا بقاعلا انأو , يمدق ىلع سانلا رشحي يذلا رشاحلا

 يبنو ةبوتلا يبنو ىفقملا انأ : ةياور يفو , يبن يدعب سيل
 . ةمحلملا يبنو : ملسم حيحص يفو « ةمحرلا

 آرينم ًاجارسو ًاريذنو ًاريشب : هباتك يف هللا هامسو

 سيو هطو دمحأو ادمحمو , نيملاعلل ةمحرو آميحر ًافوؤرو

 ماق امل هنأو ا : ىلاعت هلوق يف هللادبعو ًارثدمو ًالمزمو

 لج هلوق يف ًاريذنو « هللا دبع هامس . ةيآلا 4 هوعدي هللادبع
 يف ًاركذمو . ةيآلا 4 نيبملا ريذنلا انأ ينإ لقو 9>: هؤانث
 ركذ دقو « ةيآلا 4 ركذم تنأ افنإ ) : هؤامسأ تسدقت هلوق

 . تافص ءامسألا هذه رثكأو كلذ ريغ

 : ةوبنلا تامالع نم

 ١- فيرشلا هردص قش :ىه ةسوسحملا ةوبنلا تامالع لوأ ,

 دنع نسلا ريغص وهو ةرم لوأ ُهّتيَي هل لصح دق قشلا اذهو
 ةرملا امأو , حيحصلا ىلع هرمع نم ةعبارلا يف ناكو , ةميلح

 نينس رشع نبا وهو هِيَ فيرشلا هردص قش دقف ةيناثلا ١١(.

 1 يناقرزلا حرش يف هرظناو مكاحلاو نابح نباو دمحأ ةاور ثيدح يف كلذ تبث )1(
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 ءيجم دنع فيرشلا هردص قش دقف ةثلاشلا ةرملا امأو

 0 . !١١ ئبن نيح يحولاب ليربج
 يف درو امك ءارسإلا ةليل يهف ةعبارلا ةرملاامأو

 ظ . نيحيحصلا

 بلقلا جارختساو ردصلا قش نم درو ام عيمج نأ ملعاو

 ةيحالصل هتقيقح نع هفرصل ضرعتلا نود هب ميلستلا بجي امث

 . كلذ نم ئش ليحتسي الف ةردقلا

 , ةوبنلا متاخ ةوبنلا تامالع نمو :ةوبنلا متاخ -؟

 ةضيبك هنأ ءاج ام رهشأو , هتفص يف لاوقألا تفلتخاو

 ضغان دنع هرهظ يف ةعفترم يأ ةزشان محل ةعضب هنأو ةمامحلا

 . بيطلاب حفنيو ةباهملا هولعتو رونلاب وهزي , ىرسيلا هفتك

 ناك دقف « ةوبنلا تامالع نم ىهو : ةحلاصلا ايؤرلا -؟

 ] . حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال

 ملست ناكو . توصلا عمسيو رونلاو ءوضلا ىري ناكو

 . ةمامغلا هللظتو راجشألاو راجحألا هيلع

 )١( بهاوملا حرش يف اذك « يسلايطلا دواد ىبأ هاور .
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 00000 : ةيقلخلا هفاصوأ

 الو نئابلا ليوطلاب نكي مل ُهْليَي هنأ هتفص يف ءاج
 مدآلا الو . ضايبلا ديدشلا يأ قهمألا ضيبألا الو ريصقلاب
 ططقلا الو . ءاوتلا هرعش يف يذلا يأ دعجلا الو . رمسألا يأ
 يفوتو . رعشلا لتسرتسملا ىا طبشلا الو , ةدوعجلا ديدش يأ

 مسجلا نسح ناكو . ءاضيب ةرعش نورشع هسأر يف سيلو
 ىلإ تقو يفو هيبكنم :م ىلإ رعش هل نيبكنملا نيب ام ديعب

 , ةيحللا ثك هنا ع لاول قيد ساحل

 جعدأ , ريودت ههجو يف ٠ عباصألا ظيلغ يأ نيفكلا نثش

 يهو ةبرشم اذ . امهبادهأ ليوط . امهداوس ديدش يأ نينيعلا
 , نصغلاك:يأ بيضقلاك ةرسلا ىلإ ردصلا نم قيقدلا رعشلا

 ببصلاو ةوقب يشمي يأ ببص يف طحني امنأك علقت ىشم اذإ

 ,رمقلا ههجو نأك ردبلا ةليل رمقلاك ههجو الذلعي , رودحلا

 ءاوس . هعساو يأ مفلا عيلض . نيدخلا لهس . توصلا نسح

 نيعارذلاو امهرعش ريثك يأ نيبكنملا رعشأ ٠ ردصلاو نطبلا
 عساو يأ ةحارلا بحر . نيدنزلا ليوط ٠ ردصلا يلاعأو

 يأ نيبقعلا سوُهْنَم , امهقش ليوط يأ نينيعلا لكشأ , فكلا
 ةضيبكو ةلجحلا رزك ةوبنلا متاخ هيفتك نيب , بقعلا محل ليلق

 يف نودجيو ضرألا هل ىوطت امئأك ىشم اذإ ناكو . ةمامحلا
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 ناكو . هقرف مث هسأر لدسي ناكو . ثرتكم ريغ وهو هقاحل

 نيع لك يف ةليل لك دمثإلاب لحتكيو هتيحل حرسيو هلجري
 صيمقلا هيلإ بايشلا بحأ ناكو ٠ مونلا دنع فارطأ ثالث

 ناكو - ةرمح هيف دوربلا نم برض يهو - ةربحلاو ضايبلاو

 ةلح تقو يف سبلو ٠ غسرلا ىلإ هنيَع هللا لوسر صيمق مُك

 تقو يفو , نيرفعأ نيبوث تقو يفو ٠ ءادرو ًارازإو ءارمح

 ءادوس ةمامع تقو يفو . ءابق تقو يفو « َنمْكلا ةقيض ةبج
 يأ رعش نم دوسأ أطرم تقو يفو ٠ هيفتك نيب اهفرط ىخرأو

 . لعنلاو فخلاو متاخلا سبلو ٠ ءاسك

 : ةيندبلا هتوق
 يف ةوقلا مات هنأ امك هئاضعأ يف ةوقلا مات هلِيَي ناك

 تءاج دقو . هيهاون بانتجاو هرماوأ لاشتماب هللا قوقح
 دبع نب ةناكر نأ اوركذ دقف « ةيندبلا هتوق ىلع ةلادلا رابخألا

 الخف , شيرق دشأ فانم دبع نب بلطملا نب مشاه نب ديزي
 هل لاقف . ةكم باعش ضعب يف هْيَي هللا لوسرب اموب
 كوعدأ ام لبقتو هللا ىقتت الأ .. ةناكر اي : ُهْتَي هللا لوسر

 لاقف ٠ كتعبتال قح لوقت يذلا نأ ملعأ ول ينإ : لاق ؟ هيلإ
 ام نأ ملعتأ كتعرص نإ تيأرفأ : ُهْنيَي هللا لوسر هل
 ماقف لاق ,.كعراصأ ىتح مقف : لاق , معن : لاق ؟ قح لوقأ

١ 



 هعجضأ ُهَلِيَع هللا لوسر هب شطب املف . هعراصي ةناكر هيلإ

 داعف . دمحم اي دع : لاق مث ؛ًائيش هسفن نم كلمي ال وهو

 , ؟ ينعرصتا . بجعلل اذه نإ , دمحم اي : لاقف . هعرصف
 نإ هكيرأ نأ تئش نإ كلذ نم بجعأو : هِي هللا لوسر لاقف
 كل وعدأ : لاق ؟ وه ام : لاق , يرمأ تعبتاو هللا تيقتا
 اهاعدف . اهعدا : لاق . ينيتأتف ىرت يتلا ةرجشلا هذه

 : اهل لقف : لاق . هلي هللا لوسر يدي نيب تفقو ىتح تلبقأف

 :٠ لاق . اهناكم ىلإ تعجرف : لاق , كناكم ىلإ يعجرا
 اورحاس فانم دبع ينب اي : لاقف هموق ىلإ ةناكر بهذف

 مث . طق هنم رحسأ تيأر ام هللاوف ضرألا لهأ مكبحاصب
 زافو ملسأ هنأ تبث دقو . عنص يذلاو ىأر يذلاب مهربخأ
 . هنع هللا يضر ةبحصلاب

 ظ : هتامعو همامعأ

 همساو بلاط وبأو , سابعلاو . ةزمحو . مثقو , ثراحلا

 , ةبعكلا دبعو . ىزعلا دبع همساو بهل وبأو , فانم دبع

 ةيفصو . قاديغلاو , موقمو . رارضو ٠ ةريغملا همساو لجحو

 .. ءاضيبلا ميكح مأو . ةربو , ةميمأو ٠ ىورأو , ةكتاعو

 ريبزلا مأ يهو ةيفصو , سابعلاو . ةزمح : مهنم ملسأ
 . امهنع هللا يضر
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 . ىورأو ةكتاع مالسإ يف فلتخاو

 . ةيموزخملا ورمع تنب ةمطاف يهف هللا دبع هيبأ مأ امأو

 0 سراب اماو

 : هتامع تانبو ُهْنْبَع ُهنْبَي همامعأ ونب

 : بلطلا دك ب بلاط ىنأ ني نع ىقمزلا نيف د

 . ملسي ملو يفوت , بلاط يبأ نب بلاط -

 . املسم ةيواعم ةفالخ يف يفوت ٠ بلاط يبأ نب ليقع -

 ةتؤم يف دهشتسا رايطلا وهو , بلاط يبأ نب رفعج -
 . هنع هللا يضر ةرجهلا نم نامث ةئنس

 تملسأ ء ةتخاف اهمساو بلاط يبأ تنب ئناه مأ -

 . ةلعجو ةلقع هل تدلوو يموزخملا بهو نب ةريبه اهجوزو , ترجاهو

 وبأ اهجوزو . تعيابو تملسأ بلاط يبأ تنب ةنامج -

 دالوأ ءالوهف ٠ اهمع نبا بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس

 دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف مهلك مهمأو بلاط يبأ

 . يمشاهل تدلو ةيمشاه لوأ يه : اولاق . يصق نب فانم

 ةرونملا ةنيدملاب تتامو .ُهّْيَء يبنلا ىلإ ترجاهو تملسأ دقو

 . هلع هللا لوسر اهدهشو

 ينابر وهو , بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع -

 . ةماآلا هذه



 ا

 ١ | ع

 . بيبح مأ : بتكلا ضعب يفو ٠ ةبيبح مأو -

 . هيفصو -

 . ةنمآ : بتكلا ضعب يفو ٠ ةنيمأو -
 . بلطملادبع نب سابعلا ءانبأ مهلك

 . بلطملادبع نب ريبزلا نب هللادبع -
 . ةورعو -

 . مكحلا مأ -

1 
 . ريبزلا ءانبأ مهلك . رهاط -
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 . ةزمح تنب ةرامع -

 . ةزمح نب ىلعي -
 ::دوسألا نب ةادقملا ايجورو:: ةرمح كنب ةيطاق -

 عم تبثو ملسأ ١ بلطملادبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ -

 هيلع ىلصو نيرشعو تس ةنس تامو نينح موبِهَنْيَي يبنلا
 ظ . باطخلا نب رمع

 . نينح موي تبثو ملسأ , بلطملادبع نب ثراحلا نب لفون -

 ' بلطملادبع نب ثراحلا نب ةعيبر -

 . بلطملادبع نب ثراحلا نب بلطملادبع -

 . بلطملادبع نب ثراحلا تنب ىورأ -
 . ُهْيَع هدهع يف تامو ملسأ . ثراحلا نب هللادبع -
 تبثو ملسأ هنأ ةباصالا يف ركذ , بهل يبأ نب ةبتع -

 ] . نينح موي
  طلسي نأب هلي هيلع اعد يذلا وهو بهل يبأ نب ةبيتع -

 . دسألا هلكأف هلكأي ًابلك هيلع هللا

 ءالؤهو . نينح موي تبثو ملسأ ؛ بهل يبأ نب بتعم -

 تنب ليمج مأ مهمأ بتعمو ةبيتعو ةبتع : ينعأ « ةثالثلا
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 ايبا

 , بهل يبأ تنب ةرد -

 ونا دما

 . بلطملادبع نب بهل يبأ نب دلاخ -

 . بلطملادبع نب موقملا تنب دنه -

 . بلطملادبع نب موقملا تنب ىورأ -

 . بلطملادبع نب لجح تنب ةرم -
 :هدالوأ

 دلو دقو ٠ ىنكي هذي ناك هبو ٠ مساقلا مهلوأ هَ هدالوأ

 ىمسيو هللادبعو « نيتنس نبا وهو اهلبق يفوتو ةوبنلا لبق
 , ةوبنلا كردي مل : ليقو . ةوبنلا دعب دلوو رهاطلابو بيطلاب
 ءرفلك ءاوز ةيقرو , بنيزو . رهاطلا ريغ بيطلا : ليقو
 . مهنع هللا يضر ةمطافو

 ةجيدخ نم نهلكو هةعم نرجاهو مالسإلا نكردأ تانبلاو
 0 . اهنع هللا يضر

 ةيطبقلا ةيرام نم ميهاربإ ةنيدملابهكَو هل دلاوو

 رهشأ ةعبس : ليقو . ةليل نيعبس نبا وهو ميهاربإ تامو
 ] ظ ظ . رهشا ةينامث : ليقو

 هدعب ترخأتف ةمطاف الاهكَي هتايح يف اوتام مهلكو



 يبأ دنع اهنع هللا يضر هتائب ربكأ يه بنيز تناكو

 ظ , ًاريغص تام ًايلع هل تدلوف ملسأ دقو . عيبرلا نب صاعلا

 يلع اهجوزت « هتالص يف اهلمح هنأ ءاج يتلا يهو ةمامأو

 ةريغملا اهيلع فلخ مث ء اهنم ةيصوب اهتلاخ ةافو دعب

 تتامو ىيحي هل تدلوف بلطملادبع نب ثراحلا نب لفون نبا

 . ةريغملا دنع

 هنع هللا يضر يلع دنع اهنع هللا يضر ةمطاف تناكو

 تامف « مهنع هللا يضر انسحمو ًانيسحو ًانسح هل تدلوف

 ةيقر تتام . موثلك مأو بنيزو ةيقر تدلوو . ًاريغص نسحم

 ًايلع هل تدلوف رفعج نب هللادبع بنيز جوزتو « غولبلا لبق

 باطخلا نب رمع اهنع هللا يضر موشلك مأ جوزتو « تامو
 نب فوع هدعب اهيلع فلخو ًاديز هل تدلوف . هنع هللا يضر

 . هللادبع هوخأ مث رفعج

 000-5 نافع نب نامثع دنع تناكف ةيقر امأو

 موي حتفلاب ًاريشب ةثراح نب ديز ءاج موي تيفوتو . هللادبع

 يف هدنع تتامو اهتخأ موثلك مأ هنع هللا يضر جوزتف « ردب

 ا



 ظ : هتاسجوز

 تشاعو اهنع هللا يضر دليوخ تنب ةحيدخ هْيَع جوزت

 دولا لبق اه:ىلا ةدعبو نب رع سمحت حولا لبق دعم
 . هدنع تتامو . نينس ثالثب

 دارأف هدنع تربك . اهنع هللا يضر ةعمز تنب ةدوس مث

 : تلاقو ٠ اهنع هللا يضر ةشئاعل اهموي تبهوف اهقلطي نأ

 . كتاجوز يف رشحأ نأ ديرأ افإو لاجرلا يف يل ةجاح ال

  ةجيدخ توم دعب ُهَي يبنلاب تدرفنا اهنأ اهصئاصخ نمو
 رولا نم يسحر نسكب هير كتان قو ب ءاوعأ ةثآلل

 هِيَع اهجوزت ٠ اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ةشئاع مث

 , عبس وأ تس تنب يهو ثالثب ليقو . نيتنسب ةرجهلا لبق ةكمب
 تنب يهو اهنع تامو . عست تنب يهو ةنيدملا يف اهب ىنبو
 ] :ةنس ةرشع نامت

 ملو . كلذ ريغ ليقو , نيسمخو نامث ةنس تيفوتو

 . هللادبع مأب ىنكتو ٠ اهريغ اركب جورتي

 يور ٠ امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح مث
 كرمأي ىلاعتو كرابت هللا نإ : لاقف ليربج لزنف اهقلطُهّنيَي هنأ
 : لاق ربخ يفو . ةماوق ةماوص اهنإف ةصفح عجارت نأ

 , نيعبرأو سمخ ةنس تيفوتو « هنع هللا يضر رمعل ةمحر

"1 



 . كلذ ريغ ليقو

 امهنع هللا يضر نايفس يبأ تنب ةبيبح أ هِي جوزتو

 ىلوو « ةئامعبرأ يشاجنلا ُهّليَي هنع اهقدصأو ةشبحلاب يهو

 هللا يضر تيفوتو , هنع هللا يضر نافع نب نامثع اهحاكن

 . نيعبرأو عبرأ ةنس اهنع

 اهنع هللا يضر ةعفأ كن دنه ةملس مهني جوزتو

 ةنوميم ليقو , أاتوم نهرخآ يهو , نيتسو نيتنثا ةنس تتامو

 . اهنع هللا يضر

 تيفوتو « اهنع هللا يضر شحج تنب بنيزةنَي جوزتو

 ىلع لمح نم لوأو ةافو نهلوأ يهو ٠ نيرشع ةنس ةنيدملاب

 ينب ةوزغ يف تيبس « ثراحلا تنب دب هيريوج هلع جوزتو

 تس ةنس تيفوتو اهجوزتو هع ايهتعنعا مث , قلطصملا

 . ناسمخو

 ةلاخ اهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةنوميم هلي جوزتو

 هللا يضر سابع نب هللادبعو هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ

 ىدحإ ةنس تيفوتو هَ جوزت نم رخآ يهو . امهنع

 ..توسيو كيب ةنيس لقو» نيسمخو

 نع هلا لا ا تب
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 ربيخ نم تيبس . مالسلاو ةالصلا هيلع نوراه دلو نم
 . نيسمخ ةنس تيفوتو , اهقادص اهقتع لعجو هع اهقتعأن

 اهنع هللا يضر نيكاسملا مأ ةهزخ تنب بنيز كَ جوزتو
 وأ نيرهش الإ هيَ هدنع ثبلت ملو , ةرجهلا نم ثالث ةنس
 . تتامو ةثالث

 . نهل هترشاعمو نهب هلوخد قيقحدتلاب تبث ءالؤهو
 نوجحلاب اهنإف ةجيدخ ةديسلا الإ عيقبلاب ةفورعم نهروبقو

 يداو لبق ١١( فرس يداوب اهنإف ةنوميم ةديسلاو . ةكمب
 . ةكم برقب ةمطاف

 تلزن نيح هليَ# اهريخو كاحضلا تنب ةمطاف هلع جوزتو
 دعب تناك مث . ُهْنِيَع اهقرافف ايندلا تراتخاف . رييختلا ةيا
 . ايندلا ترتخا ةيقشلا انأ : لوقتو رعبلا طقلت كلذ

 . . هنع هللا يضر يبلكلا ةيحد تخأ فارش هلع جوزتو

 يتلا يهو . ميكح تنب : ليقو . ليذهلا تنب ةلوخو

 . كيرش مأ كلت : ليقو . هلك هل اهسفن تبهو

 نهقلطو اهنع هللا يضر ةينوجلا بعك تنب ءامسأو

 . ًاضايب اهب ليَ ىأرف رافغ نم ةأرماو , لوخدلا لبق هَ

 )١( ةلمهملا نيسلاب : فرس .

 ني



 ظ ظ . اهلهأب اهقحلاف
 هللاب ذوعأ : تلاق اهيلع لخد املف ةميمأ ُهِْيَق جوزتو

 000 : كلهأب يقحلا , هذئاع هللا عنم : لاقف ؛ كنم

 . هيلع تلخد نيح ُهّتْبَع اهقلط . نايبظ تنب ةيلاعو

 20 اهيلع لخدي نأ لبق تتامؤ: تلصلا تنبو

 تذاعتسا يتلا يهو : مهضعب لاق ةيثيللا ةكيلمو

 . هِيَ اهحرسف

 كديزأو : لاق مث اهفصوف اهيبأ نم ةأرما هِيَ بطخو
 ريخ نم هللا دنع هذهل ام : ُهّتيَع لاقف , طق ضرق مل اهنأ
 . اهكرتف

 اذه , ةدحاو لكل مهرد ةئامسمخ هئاسنل هقادص ناكو

 . ةبيبح مأو ةيفص الإ ليق ام حصأ

 : ةعاضرلا نم هتوخإ

 هعم امهتعضرأ . دسألادبع نب هللادبع ةملس وبأو ةزمح

 ةزمحو « ةبيوث نب حورسم اهنبا نبلب بهل يبأ ةيراج ةبيون هن
 .. نيلوألا نيقباسلا نم ةملس وبأو

 هتعضرأ بلطملادبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو .

 . ملسأ دقو ةيدعسلا ةميلحُتيَع هللا لوسرو

 اهجوز نم ةميلح دالوأ ءاميشلاو ةسيئأو هللادبعو
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 ثراحلا مهوبأو ةثالثلا ءالؤهو ٠ يدعسلا ىزعلادبع نب ثراحلا
 نيب تالخ ويخألا نقرر م: ةباحصلا ةليخ وما ةباضالا يف هركفا
 ] . ءاملعلا

 :هسلاوخأ

 هملعو هلي يبنلا ىلإ ءاج بهو نب دوسألاف هلاوخأ امأ
 . بهاوملا حرش يف هلقن . ءاعد هنقلو , تاملك

 ناك ىذلا ةرسألا دلار بهو ني فوقي دبع اضيأ ةلاغو

 . بهو تنب ةعيرف هتلاخو , نيئزهتسملا نم
 : هن رحض

 نيملسملا نم ةكمب هعم نمو هباحصأ هِي هللا لوسر رمأ

 نم مهتاوخإب قوحللاو اهيلإ ةرجهلاو ةنيدملا ىلإ جورخلاب
 ًارادو ًاناوخإ مكل لعج لجو زع هللا نإ » : لاقو ٠ راصنألا
 : ةيلاسرأ اوجرخف « اهب نونمأت

 جورخلا يف هللا نم نذإلا رظتني ةكمب هني هللا لوسر ماقأو
 . ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو ةكم نم

 نب ديزو . ةزمحو ., ةحلطو , باطخلا نب رمع رجاهو

 . ماوعلا نب ريبزلاو . فوع نب نمحرلادبعو . ةثراح

 مهنع هللا يضر نورخأو ناتوع نب ناهفعو« ةنردح وبأو

 ع هللا لور عم فلختي ملو . ةرجهلا تعباتتو. نيعمجأ
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 نب ركب ابأو بلاط يبأ نب يلع الإ , نتفو سبح نم ريغ ةكب
 . امهنع هللا يضر ةفاحق يبأ

 ةروص يف سيلبإ مهعمو اوعمتجا شيرق كلذ تأر املف

 هرمأ يف هنوعنصي اميف نورواشتي . ةودنلا راد يف يدجن خيش

 برعلا هعم موقي نأ اوفاخ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع

 ليربج هاتأف ٠ هلتق ىلع اوعمجأف ٠ هرمأ روهظ دعب هنورصنيو

 هللا يضر ًاّيلع رمأف , كشارف ىلع ةليللا هذه تبت ال : لاقف

 عاب نسم لوأ ناكف ٠ رضخألا هدربب ىطغتو هناك مانف هنع

 هللا لميس ىف هنت

 هري ملف هنع مهراصبأ هللا ذخأ دقو مهيلع هََِع جرخ مث

 ناك ًابارت مهلك مهسوؤر ىلعُهَي هللا لوسر رثنو ؛ دحأ مهنم
 . هدي يف

 داو هل لاقف . ركب يبأ ىلإ هِيَ هللا درت اجو

 ةبحصلا : ركب وبأ لاقف ٠ ةرجهلاو جورخلا يف يل نذأ دق

 هللا يضر ركب وبأ ىكبو , ةبحصلا : لاق !! هللا لوسر اي
 اذهل امهدعأ دق ناك , نيتلحار ركب وبأ مّدقو . حرفلا نم هنع

 . قيرطلا ىلع امهلديل طقيرأ نب هللادبع رجأتساو . رفسلا
 ملو , نييفختسم ةكم نم ركب وبأو هلي هللا لوسر جرخو

 . مهنع هللا يضر ركب يبأ لآو يلع الإ هَِّع هجورخب ملعي
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 ام امهل عمستي نأ ركب يبأ نب هللادبع هنبا ركب وبأ رمأو

 يرينا هارب اريل نيرتاغ تار 157 نيرا سالااللا ظ
 يبأ تنب ءامسأ تناكو . ًاليل امهيلع اهحيريو ًاراهن همنغ

 , راغلا الخدو , روث راغ ىلإ ايهتناو . ماعطلاب امهيتأت ركب

 راغلا نيب ام تجسنف توبكنعلا هللا ثعب ذإ كلذك امه امنيبو

 هللا لوسر ترتسو « راغلا هجو ىلع تناك يتلا و

 نافدت اتلبقأن نيتيشحو نيتمامح هللا رمأو , ركب ابأو هلع

 . ةرجشلا نيبو توبكنعلا نيب بلر يع
 لاح هللا نكلو : هّليَي هللا لوسر رثأ نوكرشملا ىفتقاو

 باب ىلع اوأرو . رمألا مهيلع طلتخاو . كلذ نيبو مهنيب
 لزنأف 9: :هلوقب هللا راشأ كلذ ىلإو , توبكنعلا جيسن راغلا

 . ةيآلا 4 اهورت مل دونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا
 , نيكرشملا راثآ ركب وبأ ىأر ذإ , راغلا يف امه امنيبو

 . انآر همدق عفر مهدحأ نأ ول . هللا لوسر اي: لاقف
 ىلاعت هللا لوقي كلذ يفو . امهثلاث هللا نينثاب كنظ ام : لاق
 نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثا يناث © :

 . ةيآلا < انعم هللا

 0177 ببب7ب95
 , اقلطنا مث , لايل ثالث راغلا يف اثكمو . مهيلع هدري

72 



 هرجأتسا . نيكرشملا نم ليلدو ةريهف نب رماع امهعمو
 . لحاوسلا قيرط ىلع مهب ذخأف هلع هللا لوسر

 عبتي نأ ىلع عمطلا مشعج - نب كلام نب ةقارس لمحو

 , مهنم ةقان ةئام ذخأيف ٠ شيرق ىلع هدريو . هِيَ هللا لوسر

 نأ الإ ىبأن هنع طقسف سرفلا هب رثعو ودعي هرثأ ىلع بكرف

 هنع طقسف ةيناث ةرم سرفلا هب رشعو هرثأ يف بكرف . هعبتي

 مهآرو موقلا هل ادب املف» هرثأ يف بكرف , هعبتي نأ الإ ىبأو
 , ضرألا يف سرفلا ادي تبهذو ةثلاث ةرم سرفلا هب رثع
 , سرفلا ادي تقلطناف عجريس هنأ معزو هَلَع يبنلاب دجنتساف
 . هنع طقسو ًاثالث وأ نيترم هسرف يدي ضرألا تكسمأو

 0 يف ُهّْبَع هللا لوسر نأ كلذ ىأر نيح ةقارس فرعو

 : لاقو موقلا ىدانف . ةلاحم ال رهاظ هنأو ىلاعت هللا

 ينم مكيتأي ال هللاوف ٠ مكملكأ ينورظنأ , مشعج ةعج نب ةقارس

 ايوب كل لقا + ناكر يل لت هللا ليسو ةلاقف د. قرف كنق

 ينيب ةيآأ نوكي اباتك يل بتكت : ةقارس لاق ؟ انم يغتبت

 لاقو . ةعقر وأ مظع يف ًاباتك ةريهف نب رماع بتكف ٠ كنيبو

 ققحتو ؟ ىرسك يراوس تسبل اذإ كب فيك : ةقارسل هلل

 املف ٠ هنع هللا يضر رمع نمز يف ىرسك دالب تحتف ذإ كلذ

 اعد . هجاتو هتقطنمو ىرسك يراوسب هنع هللا يضر رمع يتأ
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 هلع يبنلا لوق ققحتو اهايإ هسبلأف كلام نب ةقارس
 ةاش اهدنع تناكو , ةيعازخلا دبعم مأب امهريسم يف أرمو

 . اهعرض هديب هي هللا لوسر حسمف « منغلا نع دهجلا اهفلخ
 :'اووز تح ةباحتصا نقسو + اهاقسف تردف“ اعذو: ىمسو

 وبأ عجر املف . ءانإلا ألم ىتح . ًايناث هيف بلحو برش مث
 لجر انب رم هنأ الإ هللاو ال : تلاقف ةصقلا نع لأس دبعم

 . ًاليمج ًافصو هل هتفصوو تيكو تيك هثيدح نم ناك كرابم

 . هبلطت يذلا شيرق بحاص هارأل هللاو : لاق

 يهو (ءابق) امهب مدق ىتح . ليلدلا امهب كلسي لزي ملو

 موي لوألا عيبر نم رشع يناثلا يف كلذو ٠ ةنيدملا يحاوض يف
 يف ةعمجلا ىلصف مدهلا نب موثلك ىلع هّْْهَع لزن دقو « نينثالا

 مث . ةنيدملاب ةعمج لوأ يهو يداولا نطبب فوع نب ملاس ينب
 , تارم ثالث هدجسم باب ىلع هِيَ هتقان تكربف ةنيدملا مدق

 رجح يف نيميتي ١ ورمع ينبا ليهسو لهسل دبرم ذئموي وهو
 ةرشعب ُهّلِيَي هارتشاف .ءارفع نب ذاعم لاقيو . ةرارز نبا دعسأ

 لاوخأ نم هنوكل بويأ يبأ ىلع هني هلحرب لزنو « ريناند
 . رهشأ ةعبس ةعبس هدنع ُهَنيَو ماقأف بلطملادبع

 اوشفأ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هنم "تعم ةملك لوأ داك
 ليللاب اوُلصو . ماحرألا اولصو . ماعطلا اومعطأو . مالسلا
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 . ( مالسب ةنجلا اولخدت , ماين سانلاو

 مهموق ذئنيح لبقاف . لاجر اهدبعي ناثوا ةنيدملاب ناكو

 . اهومدهف اهيلع

 نيريعبب عفار ابأو ةثراح نب ديز هِيَ يبنلا ثعبو

 ةدوسو « موثلك مأو , ةمطافب امدقف ةكم ىلإ مهرد ةئامسمخو

 . مهنع هللا يضر

 . هيبا لايعب امهنع هللا يضر ركب يبا نب هللادبع جرخو

 :هيلاوم

 وبأو , نابوثو , ةماسأ هنباو . هلي هقتعأو ةثراح نب ديز

 ؛ رمع فلختسا موي يفوتو هِيَ هقتعأو اردب دهش ميلس ةشبك

 ةببا نفةثرو:ليتقا حلاص همساو نارقشو . هقتعأو ةسنأو

 . هقتعأو فوع نب نمحرلادبع نم هارتشا ليقو

 درفنا اذإ انايحأ هيلع نذأي ناكو يبونلا دوسألا حابرو

 . ُهلِلَع هقتعأو

 . نوينرعلا هلتقو يبونلا ىعارلا راسيو

 هرشب نيح هقتعأف سابعلا هل هبهو . ملسأ عفار وبأو

 . هللاديبع هل تدلوف هل ةالوم ىملس هجوزو , سابعلا مالسإب

 ىلوم عفارو « ماشلاب تام ةلاضفو . هقتعأو ةبهيوم وبأو
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 ةعافر نبع هيلا هادهأ, معدمو )» هقتعأو صاعلا نب ديعس

 ةذوه هل هادهأ يبونلا ةرّكركو , ىرقلا يداوب لتق . يماذجلا

 . نامهطو ٠ كيني و افا نا , لالب دج ديزو « هقتعأو ىلع نبا

 )6 دقاؤ بأ وأ ) دقاوو ) سقوقملا ةيده نم يطبقلا روبأمو

 , نينحو . هقتعأو ءيفلا نم ٠ ةريمض وسبأ و , ماشهو

 مل ناكو ةنيفسو . ديبع وبأو ظ رمحأ همسأو بيسع 3

 . هتايح ةدم هَل يبنلا مدخي نأ هيلع تطرشو هتقتعأف ةملس

 2 اغار ةمسا ناكود هتقراف ام يلع يطرتشت :شت مل ول : لاقف

 2 يداحلاةشجنأ و .هْيفَع هقتعأو دنه وبأو , نارهم ليقو

 . كلذ نم رثكأ اودع نق و4 ةبايل ؤياو

 6 دعس دن هن رمس و  ةنراق تح ديعقو عن ةن احس وو و ةسرامو

 . ىوضرو « ةرضْحو

 ,نوعبرأو ةثالثثإَع يبنلا يلاوم : يزوجلا نبالاق

 تقو يف نيدوجوم اونوكي مل يلاوملا ءالؤه نا ملعاو

 . ةفلتخم تاقوأ يف لب هَِْي يبنلل دحاو

 مارملا خولب ىلع هحرش يف ناخ نسح قيدص خبشلا ركذو

 . هرمع ينس ددع ةمسن "1 قتعأ ُهْلْيَو هنأ

 0و



 ] :فئاظولا باحصأ ضعبو همدخ

 نب ةعيبرو , ةثراح انباء ايضا دنهو ٠ كلام نب سنأ

 «٠ رماع نب ةبقعو دوعسم نب هللادبعو « نويملسألا بعك

 ىبا نب سخي ناو: نكي ا نلوم معو لالبو

 نميأو ٠ يرافغلا رذ وبأو ٠ يثيللا خادش نب ريكبو ؛ يشاجنلا

 1 ةملس مأ ىلوم رجاهمو ٠ كيرش نب علسأو ؛ نميأ مأ نبا

 . ثراحلا نب لاله ءارمحلا وبأو ٠ يملسألا ةعيبر نب ميعنو

 . دايإ همساو حمسلا وبأو

 ' ديز نب ةماسأ ةدلاو ةيشبحلا نميأ مأ ةكرب : اعلا وهو

 ةنوميمو « عفار يبأ جوز عفار مأ ىملسو « صفح ةدج ةلوخو

 . هيَ يبنلا تنب ةيقر ةالوم شايع مأو ١ دعس تنب
 ريتولاوةهتلاط ىبأ نب: ىلغ هيدي نيب قاتعألا بري ةاكو

 نب مصاعو ةملسم نب دمحمو ورمع نب دادقملاو ماوعلا نبا

 نيب ةدابع نب دعس نب سيق ناكو . نايفس نب كاحضلاو تباث

 لالب ناكو ٠ ةطرشلا بحاص ةلزنمب مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي
 , هقاخ ىلع يسودلا ةمطاف يبأ نب بيقيعمو . هتاقفن ىلع

 همساو عقار وبأو . هروهطو هلعنو هكاوس ىلع دوعسم نباو
 ةلغب بحاص ناك ينهجلا رماع نب ةبقعو . هلقث ىلع ملسأ
 كيرش نب علسأ ناكو , رافسألا يف هب دوقيو هِيَ هللا لوسر

 نضر



 هعصيو « اهنع لحرلا لزني ُهّلْيَع يبنلا ةلحار بحاص فوع نبا

 ندب بحاص وه يرافغلا فوع نب رايس نب دلاخ ناكو
 , يملسألا بدنج نب ةيجانو يملسألا ناسحو وه ُهنْيَع يبنلا

 هنيَع هللا لوسر حاقل يعاربوه يرافغلا رذ يبأ نب , رذ ناكو

 ودحي ةشجنأو , لاجرلاب ودحي كلام نب ءاربلا ناكو « ةباغلاب

 لوسر ىلع موقي بعك نب نايفس نب كاحضلا ناكو . ءاسنلاب

 ناكو . هدحو سراف ةئامب دعي ًالطب ناكو . هفيسب ُهنِيَي هللا

 لو . هئاسن ىلع ُهْليَع هللا لوسر نيمأ فوع نب نمحرلادبع

 نهل نذأ 7 ةنس رمع مايأ يف جحلا هَ يبنلا ءاسن دارأ
 نهماما ناكو . ةسلايطلا نهيلع جداوهلا يف نجرخف جحلا

 ناعدي ال اناكو نافع نب نامثع نهءاروو فوع نب نمحرلادبع
 دوفولا مّلعي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو ٠ نيم نثذب اذخأ

 نويحي فيك مهملعي اباوع
 , هيدي نيب نوسلجي فيكو . هيلع نوملسي فيكو ُهّنْيَع يبنلا

 ركب ابأ نأو فيقث دفو ةصق يف قاحسا نبا كلذ ركذ امك

 . كلذ مهملعي مهيلإ جرخ
 ؛ ةيلزنملا هنوئش ضعب يف ًايدوهي امالغ مدختسي ُهْنِيَع ناكو

 0 كلذ دعب تام مث ملسأف م السإلا هيلع ضرع دقو

 ع



 دحأ ىلإ اهلكي الو ءايشأ ىلع هسفنب موقي هلِيَع ناكو

 ] ] اللاب ةوكولاو ةقروقلاك

 : لاق ةعيبر يبأ نب شايع ىلوم دايز نع دعس نبا ىور

 نم ءوضولا : !١( دحأل ُهْنِيَي هللا لوسر امهلكي ال ناتلصخ

 . لئاسلا ءاطعاو ماق اذا ليللا

 . : كاس رصحح

 دحأب ةملسم نب دمحمو , سيق دبع نب ناوكذو , شيرعلاب

 , صأقو يبأ نب دعسو « رشب نب دابعو ؛ قدنخلا موي ريبزلاو
 هللاو 9 : تلزن املو . - يداوب لالبو ة 0

 :كولملا ىلإ هلسر

 ىلا هلك دقي لزسر لدا ضو ىرهشلا ةنمأ نيوردع

 باتك عضوف « ةةطع د اننعسو ةنيفتخا همساو يشاجنلا

 ضرألا ىلع سلجو هريرس نم لزنو هينيع ىلع ُهّنْيَع هللا لوسر

 . هيلع ىلصف عست ةنس يف ُهَّْْي يبنلا ةايح يف تامو ملسأو

 لقره وهو رصيق مورلا كلم ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو
 مورلا هقفاوت ملف مالسالإب مهف ُهَنيَي يبنلا ةوبن هدنع تتبثف

 . هعم هريغ امهب موقي دقف الإو ًابلاغ ىأ(١)

 ا



 . كسمأف هكلم ىلع مهفاخف
 قزمف سراف كلم ىرسك ىلإ يمهسلا ةفاذح نب هللادبعو

 2 . قزمم لك هكلم هللا قزم : هّلْكَع لاقف , باتكلا

 براقف سقوقملا ىلإ هنع هللا يضر ةعتلب يبأ نب بطاحو
 ءابهشلا ةلغبلاو نيريسو ةيرام هلي يبنلل ىدهأو مالسإلا
 . نيرشع ًاباوثأو رائنيد فلأو لدلد

 دحاو موي يف رفن ةتس ثعب هلك هنأ ريسلا لهأ ركذ دقو
 ثعب نيذلا موقلا ناسلب ملكتي مهنم لجر لك حبصأف عبس ةنس

 ' . مهيلإ

 ينبا دبعو رفيج ىلإ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمعو

 :قدصلا نيو ورمم نو الكر اهليناف نامع يكلم ىدلخا

 . هلي يبنلا يفوت ىتح لزي ملف مهنيب مكحلاو
 نب ةذوه ىلإ هنع هللا يضر يرماعلا ورمع نب طيلسو

 ام نسحأ ام : ُهْلَِع يبنلل ثعبو همركأف ةماميلا بحاص يلع

 يل لعجاف مهرعاشو يموق بيطخ انأو هلمجأو هيلإ وعدت
 . ةذوه ملسي ملو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبأف ,رمألا ضعب

 رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ يدسألا بهو نب عاجشو
 رئاس انأ : لاقو باتكلاب ىمرف ماشلاب ءاقلبلا كلم يناسغلا
 . رصيق هعنمف 6 هيلا

 ضب



 يف يريمحلا ثراحلا ىلإ يموزخملا ةيمأ يبأ نب رجاهملاو
 ظ :نميلا

 ا نبأ ندرحبلا فلم راسل ىلإ يمرضحلا نب ءالعلاو

 . ملسأف

 لبج نب ذاعم هعمو نميلا ىلإ هثعب يرعشألا ىسوم وبأو

 . لاتق ريغ نم مهكولمو نميلا ةماع ملسأف
 :هباتك

 ةحلطو ةعبرألا ءافلخلا مالسلاو ةالصلا هيلع هل بتك نمو

 , ةريهف نب رماعو . ماوعلا نب ريبزلاو . هللا ديبع نبا

 نب سيق نب تباثو , بعك نب يبأو ٠ مقرألا نب هللادبعو

 نب ديرو ٠ عيبرلا نب ةلظنحو ٠ ديعس نب دلاخو نس امس

 نب ءالسعلاو : ةتستح نب ليشسحرششو: ةيواننعتفو ع .تياث

 هللادبعو , ةبعش نب ةريغملاو . ديلولا نب دلاخو . يمرضحلا

 تباث نب ديزو ةيواعم ناكو , ناميلا نب ةفيذحو , ةحاور نبا

 . هب مهصخأو كلذب مهمزلا

 : هبتك نم ةذبن

 نم ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : لقره ىلإهثيَع بتكو

 عبتا نم ىلع مالس : مورلا ميظع لقره ىلإ هللا لوسر دمحم
 ملسأ ٠ مالنسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف .. دعب امأ . ىدهلا

 ا



 مثإ كيلع نإف تيلوت نإف . نيترم كرجأ هللا كتؤي ملست .
 اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ ايو . نييسيرألا

 انضعب ذختي الو ائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن ال نأ مكنيبو
 انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف . هللا نود نم ًابابرأ آضعب
 . « نوملسم

 ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : يشاجنلا ىلإ ُهتْيَع بتكو
 . دعب امأ « ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم

 مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف
 هتملكو هللا حور ميرم نبا ىسيع نأ دهشأو . نميهملا نمؤملا
 هقلخف ىسيعب تلمحف ةنيصحلا ةبيطلا لوتبلا ميرم ىلإ اهاقلأ
 هللا ىلإ كوعدا ينإو ٠ هديب مدا قلخ امك هخفنو هحور نم

 نمؤتو ينعبتت نأو , هتعاط ىلع ةالاوملاو هل كيرش ال هدحو
 هللا ىلإ كدونجو كوعدأ ينإو هللا لوسر ينإف ينءاج يذلاب
 تثعب دقو , يتحيصن اولبقاف تحصنو تغلب دقو ؛ ىلاعت
 ىلع مالسلاو ٠ نيملسملا نم رفن هعمو ًارفعج ىمع نبا مكيلإ
 . « ىدهلا عبتا نم

 لاقف . يرمضلا ةيمأ نب ورمع عم باتكلا ثعبو
 لهأ هرظتني يذلا يمألا يبنلا هنأ هللاب دهشأ : يشاجنلا
 ىسيع ةراشبك رامحلا بكارب ىسوم ةراشب نأو « باتكلا
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 يبنلا ىلإ باتكلا باوج يشاجنلا بتك مث . لمجلا بكارب

 2312 هللا لوسر دفحف ىلإ و ميحرلا نمحرلا هللا مسب »: هني

 هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالس ؛ ةمحصأ يشاجنلا نم

 امأ . مالسإلل يناده يذلا وه الإ هلإ ال يذلا . هللا تاكربو

 رمأ نم تركذ امف هللا لوسر اي كباتك ينغلب دقف .. دعب

 ام ىلع ديزي ال ىسيع نإ ضرألاو ءامسلا بروف ٠ ىسيع

 كنأ دهشأف انيلإ هب تثعب ام انفرع دقو : لاق مث , تركذ

 كمع نبا تعيابو كتعياب دقو ًاقدصم ًاقداص هللا لوسر

 ينبا كيلإ تثعب دقو . نيملاعلا بر هلل هيدي ىلع تملسأو
 نأ دهشأ ينإف . هللا لوسر اي تلعف يسفنب كيتآ تئش نإو
 . « هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو قح هلوقت ام

 نم ٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب »: ىرسك ىلإ هِيَ بتكو
 نم ىلع مالس , سراف ميظع ىرسك ىلإ هللا لوسر دمحم
 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشو هلوسرو هللاب نمآو ىدهلا عبتا

 زع هللا ةياعدب كوعدأ , هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرشاال

 يح ناك نم رذنأل مهلك سانلا ىلإ هللا لوسر ينإف لجو

 كيلعف تيلوت نإف ملست ملسأ ؛ نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو
 ] . « سوجملا مثإ

 سهلا ةقاذح نب لاديع عم ىرسك ىلإ باتكلا ثعبو
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 قزم : لاقف هيَ هللا لوسر كلذ غلبف . هقزم هيلع ئرق املف
 . قزمم لك هكلم هللا

 لاق قانا عب نيمع نص ةيبنع ىبألا لاومألا تانك ىو
 املف ىرسك امأف . رصيقو ىرسك ىلإ ُهْنْيَع هللا لوسر بتك
 مث هاوط باتكلا أرق املف رصيق امأو . هقزم باتكلا أرق

 امأو , نوقزميف ءالؤه امأ :ُهّتَِ# هللا لوسر لاقف . هعفر
 . ةيقب مهل نوكيسف ءالؤه

 الو هكلم قزم : لاق ىرسك باوج هءاج امل هنأ يورو

 . هكلم تبث : لاق لقره باوج هءاج
 | : هلع هؤارمأ

 ناماس نب ناذاب مهنمف مالسلاو ةالصلا هيلع هؤا رماها

 ءاعنص ىلع هني رمأو نميلا ىلع هك هرمأ مارهب دلو نم
 ١ تومرضح يراصنألا ديبل نب دايز ىلوو ٠ ديعس نب دلاخ

 ردا ليج ون اعمر« ندعو نمر ىرتعيشألا ىبومااباو
 . ءاميت ديزي هنباو نارجن برح نب نايفس ابأو , نميلاب

 نامث ةنس نيملسملاب جحلاو مسوملا ةماقإو ةكم ديسأ نب باتعو

 صاعلا نب ورمعو . نميلاب ءاضقلا بلاط 5 نبا يلعو

 عست ةنس جحلا ةماقإ قيدصلا ركب ابأو . اهلامعأو ناّمع

 ىلو دقو ."ةءارب ةروس سانلا ىلع أرقف ًايلع هرثأ يف ثعبو ٠

 ٌء



 . ةريثك ةعامج تاقدصلا مالسلاو ةالصلا هيلع

 : ُهلِيَع هونذؤم

 حابر نب لالب امهو ةنيدملاب نانثا : ةعبرأف هونذؤم امأ
 دسم انقبدل ن ذا و ىمعألا يشرقلا موتكم مأ نب هللادبعو

 يحمجلا سوا ةروذحم وبا ةكمب هل نذاو , رامع ىلوم ظرقلا

 . مهنع هللا يضر يكملا

 :هتادحو ه ؤابطخو ُهللَع هؤارعش

 نع نوبذي اوناك نيذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هؤارعش امأو

 ناسحو . ةحاور نب هللادبعو . كلام نب بعكف مالسإلا

 . مهنع هللا يضر نويراصنألا تباث نبا ظ

 ةمدخ يف ريبك بيصن مهل ءارعش ةباحصلا يف ناكو

 . ةيمالسإلا ةوعدلا

 ىفطصم ديسلا عمج دقو ٠ ةعبرألا ءافلخلا مهنمف

 . ًاناويد قيدصلا ركب يبأ هدجل يقيدصلا

 ناقريزلاو , ريهز نب بعك : ةباحصلا ءارعش نمو

 هللا لوسر مع بلطملا دبع نب سابعلاو , سادرم نب سابعلاو

 . سابع نب هللا دبع هنباو ُهْلْيَع

 . يراصنألا سامش نب سيق نب تباث هْلِيَي هبيطخ ناكو

 هللا دبع رفسلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي نيب ودحي ناكو
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 نب ءاربلاو هوسألا دبعلا ةشجنأو عوكألا نب رماعو ةحاور نبا

 . مهنع هللا يضر كلام

 :هايارسو ُهنَِي هتاوزغ
 ] . هلَِع هرضح يذلا دهشملا يه : ةوزغلا

 نم ثعب افنإ .هللَط اهيف رضحي مل يتلا يه : ةيرسلاو
 يف خيراتلا ءاملع فلتخا دقو ٠ دا ل اا

 ليقو , نورشعو عبس نهنإ ليق ام رثكأو . هِيَ هتاوزغ ددع
 :ةخاو « ردب : يهو اهنم عست يف لاتقلا ناكو . كلذ نم لقأ

 , نينحو , حتفلاو , ربيخو ٠ ةظيرقو . قدنخلاو . عيسيرملاو

 . ةباغلاو ىرقلا يداو مهضعب دعو . فئاطلاو

 .نوسمك ليقو + نوسمحو: تسف ثوعبلاو ايارشلا'امأ

 ] :هرمعو هجح
 رمتعاو عادولا ةجح يه ةدحاو ةجح ةنيدملا نم هيَ جح

 يهو ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا يف تناك ىلوألا , رمع عبرأ

 ةنسلا يف ةيناثلاو . ةكم لخدي ملو ةيبيدحلاب اهنم للحت يتلا
 ةنسلا يف تناك ةثلاثلاو . شيرق عم قفتا امك ةعباسلا

 ةعبارلاو . فئاطلا نم هعوجر ءانثأ حتفلا ةوزغ يف ةنماشلا
 . عادولا ةجح عم ةرشاعلا ةنسلا يف تناك
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 ظ :هباود

 : يهو اهيف فالخ ىلع ةرشع ليخلا نم

 الجحم رغأ ناكو ؛ دخأ موي هيلع ناكونو -41) بكسلا

  نامسلا قلط

 . تباث نب ةميزخ هب هل دهش يذلا وهو : (") زجترملاو
 . سقوقملا هيلإ هادهأ : ' ٌراَرَللاو

 . ءاربلا يبأ نب ةعيبر هل هادهأ : © ْفيحّللاو

 . ضانجلا ةورفادل هازهأ 17 ترطلاو
 . يرادلا ميق هل هادهأ : درولاو

 . نميلا راجت نم هارتشا رحبلاو ") ٌةَحَبسو ١ حاورملاو

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع حسمف تارم ثالث هيلع قبسن

 . رحب الإ تنأ ف : لاقو ا

 : ناَحرسلاو بوسعتلاو بيجتلاو بودنملاو

 لوأ يهو سقوقملا اهادهأ يتلا ةلغبلا : لاغبلا نم هلو

 هدعب تشاعو لدلد ىمست يتلا يهو « مالسإلا يف تبكر ةلغب

 . فاكلا نوكسو نيسلا حتفب وهو ٠ يرجلا ريثك يأ (1)
 . هليهص نسحل هب يمس (؟)
 . هقلخ عامتجاو هززلت ةدشل هب يمس (؟)

 . هربكو هنمسل هب يمس (4)

 . هتبالصل هب يمس ()

 و



 اهنوفيضي ةياحسملا ناكف . اهسارضأ تلازو تربك ىتح هي
 كلم دل اهازها ةيلر الاوان كناكو سعشلا اهل نوشرخيو

 اهل لاقي ىرخأ ةلعيرعل ناكو « لدنجلا ةمود نم ىرخأو ٠ ةليأ
 اهبكر يتلا يهو ءاضيب تناكو يماذجلا ةورف هل اهادهأ ةضف

 . هنع هللا يضر ركب يبأل اهبهو مث « نينح موي

 لقني ملو . ًاروفعي رخآو ًاريَّمع ىمسي رامح هل هيَع ناكو
 . رشلا نف انيق ننقأ هنا
 : هلْيَي هحئانمو هحاقل

 راغأ يتلا يهو ةحقل نورشع ُهّليَي هل ناكف : هحاقل امأ

 لَم هللا لوسر لهأ اهب شيعي يتلا يهو ةباغلاب موقلا اهيلع
 نيتبرقب ةليل لك هيلإ حاري . هئاسن ىلع اهقرف دق ناكو
 , ءارمسلاو . ءاَنَحلا : يهو ءاهنم نبللا نم نيتميظع
 :ءايتلاو + ةريسيلاو + هوغبلاو# ةيدعسلاو د لاو
 .ةدربو ءارتشلاو

 06 مزمزو ' ةرجع :عبسف منغلا نم هحئانم امأ

 نسما ما تنانكو» قارتطاو::لااتظاوبم ةششوووم# ةكرشو

 يذلا تيبلا ىلع نبللاب ةليل لك حورتتو دحأب نهاعرت
 . ُهلِيَع هللا لوسر هيف رودي



 ظ : هح السس

 . هكلم فيس لوأ وهو , روُثأم : فايسأ ةعست يه

 ارب نييمهسلا جاجحلا ينبل ردب مئانغ نم راقفلا وذو

 ةميزه اهلوأتو ةملث هبابذ يف مونلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 . دحا موي تناكف

 مّدْخملا هلو . توملا يأ - فتخلاو ٠ عطاقلا يأ - راتبلاو

 ظ بضعلاو ظ ةبيرضلا يف يضف يأ 3 بوسرلاو ؛ عطاقلا وهو

 هب دلقت فيس لوا وهو بيضقلاو . ةدابع نب دعس هايإ هاطعا

 علق نم هباصأ يعلقلاو . فويسلا نم فيطللا هانعموُهّلَع
 ناك + هيضدللا يضر كلام نيىفا لاق: ةيدابلاب مطرح

 . ةضفلا قلح كلذ نيب امو ةضف هتضبقو هّْنِيَي هللا لوسر فيس لصن

 ةنالث ةيسيخااهنأ يضعي كدر ”ةعبر افدعامر أ "انفو"

 . ينثمْلاو , هب نوعطملا تبثي هنأل يوثملاو , عاقنيق يئب نم
 ىعدت ةريبك ىرخأو . ةعبنلا اهل لاقي ةبرح هل تناكو

 ١١ ةرّنعلا اهل لاقي زاكعلا هبش ةريغص ىرخأو . ءاضيبلا

 يلصي ةرتس اهذختيف همامأ زكرتو نيديعلا يف هيدي نيب لمحت

 . ًانايحأ اهب يشمي ناكو اهيلإ

 . حاشولا تاذو >لدعفلا تان ةفسعسمت ةقودا اننفاو

 حمرلاب هبشأ ديدح نم جز اهلفسأ يف ةريغص اصع يهو )١(
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 1 ةسقلاوت> عضوملةتبسن -_ دخلا و4 يشاوخلا تاذو

 ْ . بنرألا دلو مساب قنرخلاو - اهرصقل - ءارتبلاو

 : لاقيو ٠ نينحو ردب موي اهسبل يتلا يه لوضفلا تاذو

 . تولاج لتق موي اهسبل يتلا مالسلا هيلع دواد عرد هدنع ناك
 عفاتعلاو هنءاحورلاو ع ارررلا » ةصست ةيساوقا اماو

 . دادسلاو ؛ موتكلاو ٠ طحوشلاو

 ىعدت ( ماهسلا اهيف عضوت يتلا يهو ) ةبعج هل تناكو

 : ميدأ نم ةقطنمو ٠ روفاكلا

 - حالسلا هنع َقَلْرَي قوُلّزلا همسا سرت هل ناكف هسارتأ امأو

 لاثمت ةروص هيف هيلإ يدهأ رخآ سرتو , قّتفلا هل لاقي سرتو

 كلذ ةروص هللا بهذأف هيلع هدي هِيَ عضوف شبك وأ باقع
 . لاثمتلا

 ٍهّبشب حشو . حشوملا هل لاقي ديدح نم رفغم هل ناكو
 وأ غوبسلا : هل لاقي رخآ رفغمو - رفصألا ساحنلا وهو -
 ىرخأو باقعلا اهل لاقي ءادوس ةيار هل تناكو . غوبسلا وذ
 ةنيزلا اهل لاقي ءاضيب ىرخأو . دواد يبأ ننس يف امك ءارفص
 1 ديم ل اكو

 . هريعب ىلع هيدي نيب هقلعيو

 )١( ئشلا اهب لوانتي ناك فوكعم اهسأر اصع يهو .
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 يم مي ر(١١ 8

 نم بيضقو . نوجرعلا ىمست رصخم هل ناكو

 ناك يذلا وه : ليق قوشمملاو ٠ ") قوُمتمملا يحس دكا

 _ هقائاوديونا ظ
 سارا

 هةصيمخو ةينمي ةبجو 00 يراحص ا

 م

 . ةفحلمو ًاعبرأ وأ اثالث ةئطال ًاراجص سنالقو ضيبأ ءاسكو

 كاوسو ضارقمو جاع نم طشمو ةأرم اهيف ةعبر هل ناكو

 ةضفب ببضم حدقو , فيل هوشح مدأ نم شارف هل ناكو
 ىمسي رخآو ٠ نايرلا ىمسيو رخآ حدقو , عضاوم ةئثالث نم

 نم بضخمو . ناديع نم رخآو ٠ جاجز نم رخآو . ًاشيغم

 دجو اذإ هسأر ىلع عضويو متكلاو ءانحلا هيف لمعي ساحن

 - بضخملا ىمسي ةراجح نم ءانإ يأ - روتو , ةرارح اهيف

 ىمست ةعصقو . رفص نم لستغمو . ةرداصلا ىمست ةوكرو

 نم همئاوق ريرسو , دمو را ةاكز هب جرخي عاصو . ءارغلا
 دمحم :هشقلن هنم ُهَصَف ةضف متاخو ؛ ةفيطقو جاس

 ىدهأو . ةضفب يولم ديدح نم ناك هنا ليقو  هْنيَع هللا لوسر

 . امهسبلف نيجذاس نيفخ يشاجنلا هل

 )١( أكتي يأ هيلع رصتخي ام يهو .
 ) )9قيقدلا ليوطلا وه : قوشمملا
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 باحسلا اهل لاقي ءادوس ةمامعو ةرسا »+ اسك هل ناكو

 ىلع يهو هيلع ًالبقم هأر اذإ لاق امبر ناكف . ًايلع اهبهوف

 ريع يعل اورق دلو تاحسلا ىف ىلع كانا مضار
 . ليدنمو ٠ مايألا رئاس يف اهسبلي ناك يتلا هبايث

  ةثلاث ةبجو ةسلايط ةبجو رضخا سدنس ةبج هل ناكو

 . برحلا يف نهسبلي
 : هتازحعم نم ةدبن

 ءارسالاو « ردصلا قشو.. اهسظعا وهو.نآارقلا اهنمنف

 نأو , رمقلا قاقشناو . سدقملا تيب نع هرابخإو , جارعملاو
 ارضفخف مهيلع جرخف هلتق ىلع اودقاعت شيرق نمأألملا

 ىلع ماق ىتح لبقأو مهرودص يف مهناقذأ تطقسو مهراصبأ

 , هوجولا تهاش : لاقو بارت نم ةضبق ضبقف مهسوؤر
 موي لتتق الإ ىصحلا كلذ نم مهنم ًالجر باصأ امف . مهبصحو
 موقلا همجو يف بارت نم نينح موي ىمر امو . ردب
 ظ . ىلاعت هللا مهمزه الإ

 تخاسف ةرجهلا يف هعبت ذإ كلام نب ةقارس نم ناك امو
 ظ . دلجلا ضرألا يف هسرف مئاوق

 , تردف لحفلا اهيلع زني مل قانع رهظ ىلع هَ حسمو

 تردف اهعرض حسمف اهب نبل ال ةليزه تناك دبعم ما ةاشو
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 . هل بيجتساف مالسإلا هب هللا زعي نأ رمعل هتوعدو . نبللاب

 يف سبلي ناكف ءدربلاو رحلا هنع هللا بهذي نأ يلعل هتوعدو
 هبيصي الو ءاتشلا بايث فيصلا يفو فيصلا بايث ءاتشلا

 هتعاس نم يفوعف دمرأ وهو هينيع يف لفتو « درب الو رح
 تلاها دعب نامعنلا نب ةداتق نبيع درو . كلذ دعب دمري ملو

 سابع نب هللادبعل اعدو . هينيع نسحا تناكف هدخ ىلع

 . نارقلا نامجرتو ربحلا دعب يمسف نيدلا يف هقفلاو ليوأتلاب

 اعدو . ًاقوبسم ناك نأ دعب اقباس راصف رباج لمجل اعدو

 رمت يفو , كلذك ناكف دلولاو لاملا ةرثكو رمعلا لوطب سنأل

 . اقسو رشع ةثالث لضفو هءامرغ ىفوأف رباج
 مث ًاعوبسأ اورطمأف مالسلاو ةالصلا هيلع ىقستساو

 ةبيتع ىلع اعدو . باحسلا تباجناف مهل ىحصتسا

 . ماشلا نم ءاقرزلاب دسألا هلكأف بهل يبأ نبا

 مالسلا : ظفلب ثعب يلايل رجشلاو رجحلا هيلع ملسو

 ملسي ناك ةكمب ًارجح فرعأل ينإ : لاقو , هللا لوسر اي كيلع

 . هفك يف ىصحلا حبسو ؛ عذجلا هيلإ نحو ٠ ثعبأ نأ لبق يلع
 ريعبلا اهيلإ اكشو . اهمسب ةاشلا هتملعأو ؛ ماعطلا كلذكو

 . فلعلا ةلقو لمعلا ةرثك

 ولع دج 7 دل رعب موي نيكرشملا عراصم نع ربخأو
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 مأ نأو , رحبلا نوزغي هتمأ نم ةفئاط نأ ربخأو , هعرصم
 ظ ظ . كلذك ناكف . مهنم ناحلم تنب مارح

 .. لتقو تناكف هديدش ىولب هبيصت : نامثعل لاقو

 . تناكف . ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ : راصنألل لاقو
 هللا نإو ديس اذه ينبا نإ : يلع نب نسحلا يف لاقو

 . لاق امك ناكف . نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب حلصيس

 ةليل ء اتهسي ربفو تانعكلا بسلا لساني رديغاب

 . هلتق نمو هلتق

 . ًاديهش لتقتو ًاديمح شيعت : سيق نب تباشل لاقو
 . ةماميلا موي لتقف

 ضرألا : لاقف تام هنأ هغلبف نيكرشملاب قحلو لجر دتراو
 . كلذك ناكف . هلبقت ال

 : لاقف ٠ كب اي الل
 اهعفري نأ قطي ملف . تعطتسا ال : ُهلَط لاقف , عيطتسأ ال
 لوح مانصألاو حتفلا م اع ةكمت# لخدو . كلذ دعب هيف ىلإ

 ءاج : لوقيو اهيلإ ريشي لعجف بيضق هديبو ةقلعم ةبعكلا

 ظ . طقاستت يهو . لطابلا قهزو قحلا

 اوعبشف قدنخلاب ريعش عاص نم هَ معطأو

 .ناك امم رثكأ ماعطلاو



 اعدف عطنلا ىلع داوزألا لضف عمجو ليلق رق نم معطأو

 ] . مهب تماقف ركسعلا يف اهمسق مث ةكربلاب اهل

 هديب نهفص دق تارمتب هنع هللا يضر ةريره وبا هاتاو

 يضر ةريره وبأ لاق . لعفف ؛ ةكربلاب نهيف يل عدا : لاقو
 ليبس يف ًاقسو اذكو اذك رمعتلا كلذ نم تجرخأف : هنع هللا

 ظ يضر نامثع نمز نم عطقنا ىتح معطنو هنم لكأن انكو هللا

 ةريره وبا لاق .« ديرث ةعصقب ةفصلا لهأل اعدو . هنع هللا

 موقلا ماق نيح يل وعديل لواطتأ تلعجف : هنع هللا يضر

 لوسر هعمجف اهيحاون يف ريسيلا الإ ةعصقلا يف سيلو

 لك : لاقو هعباصأ ىلع اهعضوف ةمقل راصف هيي هللا
 . تعبش ىتح اهنم لكأ تلز ام هديب يسفن يذلاوف , هللا مسب

 اوؤضوتو موقلا برش ىتح هعباصأ نيب نم ء ءاملا عبنو

 . ةئامعبرأو ًافلأ م وقلا ةلمج تناكو

 ءاومله : لاقو هيف هعباصأ عضوف ء ءام هيف حدقب ُهنْلَع ع ينأو

 . نينامثلا ىلإ نيعبسلا نم مهو ٠ نوعمجأ هنم اوؤضوتنف

 موقلاو ًادحاو يوري ال ءام ىلع كوبت ةوزغ ىف دروو

 رافف هسرغف ةنانك نم امهس هْلِلَع ذخأف . هيلا اوكشف شاطع

 . اًقلأ نيثالث اوناكو موقلا ىوتراو ءاملا
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 نم رفن يف ءاجف مهئام يف ةحولم موق ُهَّْيَي هيلإ اكشو

 ءاملا رجفتف اهيف لفتف مهرئب ىلع هلي فقو ىتح هباحصأ
 . نيعملا بذعلا

 هسأر ىلع حسمف عرقأ اهل يبصب ةأرما هل هتتأو
 تتأف كلذب ةماميلا لهأ عمسف . هؤاد بهذو هرعش ىوتساف
 يقبو علصتف هسأر حسمف يبصب ةمليسم ىسلإ ةأرما

 . هلسن يف علصلا

 نم الذج ُهْنكَي 2 هاطعأف ردب موي ةشاكع فيس رسكناو

 . هدانا سي زيرو اربد نارا ىلع

 اهبرضف لوعملا اهذخأي نأ نع قدنخلاب ةيدك تزعو
 . لّيهأ ًابيثك تراصف

 اهنأك تناكف ترسكنا دقو لجر لجر ىلع هيَ حسمو
 . طق اهكشي مل

 . ناويد اهعمجي وأ اهرصحي نأ نم رثكأ هَ هَنْيَع هتازجعمو
 :هتافو

 موي « كلذ ريغ ليقو , نيتسو اًنالث غلب دقو هل يفوت
 عيبر نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال ىحضلا دتشا نيح نينثالا
 . ءاعبرألا ةليل نفدو . موي رشع ةعبرأ ضرمو « لوألا

 هدي لخدي لعجف ءام هيف حدق هدنع ناك توملا هرضح الو
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 «توملا تاركس ىلع ينعأ مهللا» : لوقيو ههجو حسميو هيف
 هلع هتافو رمع ركنأف دن احكا شهدو 2 ةربح دربب ىجسو

 سابعلا نم تبثأ مهيف نكي ملو ؛ يلع دعقأو نامثع سرخأو

 ] - .٠ امهنع هللا يضر ركب يبأو

 ؟ اهنع درجي وأ هبايث يف نوكي له هلسغ يف اوفلتخاو

 هولسغا : وه نم ىردي ال لئاق لاقف ٠ مونلا مهيلع هللا عضوف
 يلع هلسغ ىلوت يذلاو . كلذ اولعفو اوهبتناف . هبايث يف

 :.هايلوص نارقشو ةفانساو مثقو لضفلا هادلوو سابعلاو

 ملف يلع هحسمو « راصنألا نم يلوخ نب سوأ مهرضحو

 + انيمو احب عبط قل هللا لرسر اينو اقف ءيتننم عرخي
 صيمق اهيف سيل ةيلوحس ضيب باوثأ ةثالث يف نفكو

 نوملسملا هيلع ىلصو . ةطايخ ريغ نم فئافل لب ةمامع الو

 ءارمح ةفيطق ربقلا يف هتحت شرفو . دحأ مهمؤي ملو ًادارفأ

 . تانبل عست هيلع قبطأو دحلأو هَلْ هل رفحو

 ةنيدملاب ناكو . ًاَقش مأ ًادحل : هنفد ةيفيك يف اوفلتخاو

 وبأ وهو قشي رخآو . ةحلط وبأ وهو دحلي امهدحأ : نارافح

 ءاجف , هلمع لمع ًالوأ امهنم ءاج نم نأ اوقفتاف . ةديبع

 ةنعم نفور ةنففاع كيب ىف كالةورب هل دحلت دعني قتلا

 . امهنع هللا يضرو ُهّنْيَع رمعو ركب وبأ
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 يناثلا مسقلا

 هَ هنمز يف ةعقاولا ثداوح ا مهأ



 : ُهَلَِي هرمع نم ىلوألا ةنسلا
 هتذخأو ةكم ىلإ ةيدعسلا ةميلح تءاج ةنسلا هذه يف

 ظ . دعس ينب ىلإ هِيَ

 هللا يضر قيدصلا ركب وبأ دلو : ةيناشلا ةنسلا يفو

 . هلع

 فيرشلا هردص قش ثداح عقو : ةثلاشلا ةنسلا يفو

 . ةسماخلا يف : ليقو ٠ ةعبارلا يف : ليقو

 . همأ ىلإ ةميلح هتدر : ةسماخلا ةنسلا يفو

 ينب هلاوخأ ةرايزل همأ هب تجرخ : ةسداسلا ةنسلا يفو

 هَ همأ تيفوت ةنسلا هذه يفو . ةنيدملاب راجنلا نب يدع
 ظ . اهتدوع دنع ءاوبألاب

 رثكأ ىلع بلطملا دبع هدج يفوت : ةنماشلا ةنسلا يفو

 . بلاط يبأ همع ىلإ ةلافكلا تلقتناو , لاوقألا

 ىلإ بلاط يبأ عم هّْلَط جرخ : ةعسادلا ةنسلا يفو
 . ةراجتلل ماشلا

 يضر باطخلا نب رمع دلو : ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يفو

 . هنع هللا

 ةنانك نيب راجفلا برح تناك : ةرشع ةعبارلا ةنسلا يفو

 راجفلا برح تيمسو برحلا هذه هِيَ رضح دقو . سيقو
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 0 . مارحلا رهشلا يف اهوعقول

 : ليق - ءافلا مضب - لوضفلا فلح عقو ةنسلا سفن يفو

 ىمسي مهنم دحاو لك مهرج نم ةعامج هرضح هنأل كلذب يمس

 مهنأ ىلع اوقفتاو ةودنلا راد يف شيرق تفلاحت دقو ؛ لضفلا

 هللادبع راد يف كلذ ىلع اوقفتاو , ملظلا نم ملاظلا نوعنمي

 راد يف هترضح فلحب يل نأ بحأ ام :هِّلَي لاقو , ناعدج نب
 . تبجأل هل تيعد ولو , معنلا رمح ناعدج نبا

 يف ةرسيم عمّ جرخ : نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا يفو

 هذه يفو . نيرهشب اهجوزتي نأ لبق ةجيدخ ةديسلا ةراجت
 . ةجيدخب ُهَِّي جوزت ةنسلا

 . ةبعكلا يف بلاط يبأ نب يلع دلو : نيثالث ةنس يفو

 نايفس يبأ نب ةيواعم دلو : نيثالثو عبرأ ةنس يفو

 . لبج نب ذاعمو

 هلَط هروهظ رابخأ ترهظ : نيثالثلاو ةسماخلا ةنسلا يفو
 ةمطاف تلو ةنسلا هذه يفو . هتنامأو هتكرب ترهتشاو

 ةبعكلا شيرق تمده ةنسلا هذه يفو . اهنع هللا ىضر ءارهزلا

 مكحف هلحم دوسألا رجحلا عضي نميف ُهْنلَع ه و اهتنبو

 رمأو هيف رجحلا عضوو هءادر طسب ذإ لدعلاو اضرلاب مهيف

 . رجحلا عضوم ىهتنم ىلإ أعم هولمحي نأ مهئاسؤر نم ةعبرأ
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 . هعضوم يف هعضوو ةكرابملا ةهركلا هديب هذخأ مث

 يهو تاصاهرإلا تناك : نيثالثلاو ةنماشلا ةنسلا يفو

 الو ديه عمسبيو رونلاو ءوضلا ىري ناكف . ةوبنلا ةمدقم
 . ءارح راغ يف ولخي ناكو ٠ ادحأ ىري

 ليلجلا كلملا ةلاسرب ليربج نيمألا هءاج : نيعبرألا يفو

 ظ . نينثالا موي ركذ اميف ةوبنلا أدبم ناكو
 ديزو ىلعو ةجيدخ تملسأ : ةوبنلا نم ىلوألا ةنسلا يفو

 ؤ . ركب وبأو ةثراح نبا

 ' ىلإ ةوعدلا راهظإ ناك : ةوبنلا نم ةفلاشلا ةنسلا يفو
 ضرعأو رمؤت امب عدصاف 9 : هناحبس هلوق لوزنل ىلاعت هللا
 ] . ةيآلا 4 نيكرشملا نع

 ملو هموق هنم دعبي مل مالسإلاب هموق هِيَ يبنلا ىدان املف
 . مهباعو مهتهلآ ركذ ىتح هيلع اودري

 ىدانو موقلا ذبانتو رمألا ففخف بلاط وبآ ةيلغتدخو

 مهنوبذعي مهنم ملسأ نم ىلع شيرق ترمآتو اضعب مهضعب

 . مهنيد نع مهنونتفيو
 نولصي رفن يف ةنع هللا يضر ضاقو يبأ نب دعس امئيبف

 مهو نيكرشملا نم رفن مهيلع رهظ ذإ ةكم باعش نم بعش يف
 دعس برضف . مهولتاق ىتح نوعنصي ام مهيلع اوباعف نولصي
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 . مالسإلا يف قيرهأ مد لوأ ناكف , هجشف ريعب يحلب ذئموي

 مشاه ينبو بلاط يبأ همعب هلوسر ىلاعت هللا عنمو

 ةريغملا نب ديلولا هامرف . بلطملا ينبو - بهل يبا ريغ - ٠

 نمو ينرذو» هيف لزنف ٠ كلذ ىلع هموق هعبتو رحسلاب
 . تايآلا * ًاديحو تقلخ

 نيذلا# ىلاعت هلوق هيلع هوعبات نيذلا رفنلا يفو

 ظ : ةيآلا # نيضع نارقلا اولعج

 : ةوبنلا نم ةسماخلا ةنسلا يفو

 تناك ةئسلا هذه يفو . اهنع هللا يضر ةشئاع تدلو

 دحأ رس ًالوأ اهيلإ جرخ دقو . ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا

  ةيقر هتأرماو نافع نب نامثع مهنم ؛ 0 عباد يرام

 ًارخآ نيئمؤملا مآ تراص يتلا ةملس مأو ُهْلكَي هللا لوسر تنب

 بلاط يبأ نب رفعج جرخ مث . نيل يزل ياعسل

 ءاسنلا ىوس ًالجر نينامثو نينثا اوغلب ىتح نوملسملا عباتتو
 ىلإ مهضعب عجر مث يشاجنلا مهمركأ دقو . نايبصلاو

 ةنيدملا ىلإ ُهِّلَع يبنلا رجاه نأ ىلإ يقب نم يقبو ةكم

 . اهيلإ اورجاهف
 لوأ يهو رساي نب رامع مأ ةيمس تتام ةنسلا هذه يفو

 . مالسإلا يف ةديهش
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 : ةوبنلا نم ةسداسلا ةنسلا يفو

 ناكو  هنع هللا يضر همع بلطملادبع نب ةزمح ملسأ
 هنِيَع هللا لوسر هب رعف ٠ همك ةشاو شيرقا ىف نتف عا

 . اليلق شيرق هنع فكو

 امهنع هللا يضر ةزمح دعب باطخلا نب رمع ملسأ مث
 لهج يبأب مالسإلا ديأ مهللا » : كَ يبنلا ةوعدب مايأ ةثالثب

 . « باطخلا نب رمعب وأ ماشه نبا

  «باطخلا نب رمعب مالسإلا دْيَأ مهللا» مكاحلا باتك يفو
 هللا يضر دوعسم نبا ناكو ؛ هئاعد يف لهج ابأ ركذي ملو
 ىتح ةبعكلا دنع يلصن نأ ىلع ردقن انك ام : لوقي هنع

 ..هنع هللا يضر رمع ملسأ

 : ةوبنلا نم ةعباسلا ةنسلا يفو

 ينبو مشاه ينب ةعيطق ىلع اودهاعتو شيرق تعمتجا

 . كلذ ريغو حاكنلاو ءارشلاو عيبلا يف مهتعطاقمو بلطملا

 تْلشَف ةمركع نب روصنم طخب ةفيحص كلذب اوبتكف
 مشاه ونب زاحنا كلذ مت املو . ةبعكلا فوج يف اهوقلعو هدي

 نوملسملا يقل دقو . بلاط يبا بعش بعشلا ىلإ بلطملاو

 وحن راصحلا اذه رمتساو  لمحتي ال ام عوجلاو بعتلا نم
 الإ ءيش مهيلإ لصي ال اوناكو . اودهج ىتح نينس ثالث
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 ضقن ىلع شيرق تاداس نم رفن ةسمخ عمتجا مث .ًارس

 ا اهكتهو ةفيحصلا

 نضنخ مسا ؤهو ٠ ثاعب ةعقو تلصخ ةئسلا هذه ىفو

 ظ . جرزخلا نيبو مهنيب ةميظع برح هب سوألل

 : ةوبنلا نم ةنماثلا ةنسلا يفو

 سراف نيب ناك هنأ اهلوزن ببسو . مورلا ةروس تلزن

 مهنوكل سراف روهظ نوبحي نوكرشملا ناكو ؛ لاتق مورلاو

 نوملسملا ناكو , اسوجم اوناك سرفلا نألو نييمأ مهايإو

 ءاقل لوأ يفف , باتك لهأ مهايإو مهنوكل مورلا ةبلغ نوبحي

 . نوبلغيس مهنأ ربختو كلذ نيبت تايآلا تلزنف مورلا تبلغ

 : ةوبنلا نم ةعساتلا ةنسلا يفو

 . ةفيحصلا تضقنو بعشلا راصح نم هلهأو وه ُهْنلَي جرح

 ةزجعم يهو هِي هل رمقلا قاقشنا ناك ةنسلا سفن يفو

 : نلشرلا ةنارخأ نيف هريغل نكت مل هل ةيوامس

 : ةوبنلا نم ةرشاعلا ةنسلا يفو

 تتام مث . هيلع هنزح دتشاف بلاط وبأ هنع تام

 فعاضتتف مايأ ةثالثب هدعب اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا
 . نزحلا ماع ماعلا اه يمس هَ ام ناك كلذلو . هَتِكَع هنزح

 هللا يضر ةعمز تنب ةدوس ُهّلَِع 0 ةنسلا هذه يفو
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 . اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع دقعو ةكمب اهيلع لخدو اهنع
 هدحو فئاطلا لهأ فيقث ىلإ هِْيَي جرخ ةنسلا هذه يفو .
 نم يقلو ًاديدش ًاءاذيإ يذوأو مهوعدي ًارهش اهبماقأف

 . لمحتي ال ام ءازهعسالاو تيكبتلاو ريبغتلا
 : ةوبنلا نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا يفو

 مهعماجم يف لئابقلا ىلع هسفن ضرع يف ُهّْيَي دهتجا
 . ةروهشملا قاوسألاو تافرعو ىنم مساوملا يف

 مهنم يقلف . راصنألا مالسإ ءادتبا ناك ةنسلا هذه يفو
 . هب اونماف ةبقعلا دنع جرزخلا نم رفن ةتس

 ماشلاب ةنيدم يهو نيبيصن نج هيلع مدق ةنسلا هذه يفو

 ذإو : هلوقب هللا مهركذو . هب اونماف رفن ةعست اوناكو

 . ةيآلا * نجلا نم ًارفن كيلإ انفرص

 : ةوبنلا نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يفو

 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم جارعملاو ءارسإلا ناك
 هللا الإ هملعي ال ام ىلإ ىلعلا تاوامسلا ىلإ مث ىصقألا

 ريغ نم ءاملعلاو ةباحصلا ريهامج ذئتليل هل هتيؤر تبثاو
 هيلع ضرفو . ءاهتنا الو دحب فييكت الو ةطاحإ الو كاردإ
 ' . سمخلا تاولصلا ماقملا اذه يف هناحبس قحلا هتمأ ىلعو
 اهيف يقل . ةينافلا ةبقعلا ةعيب تناك ةنسلا هذه يفو
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 . الجر رشع ينثا راصنألا نم

 : ةوبنلا نم ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يفو

 ثلاث ةقيقحلا يف وهو . ةثلاثلا ةبقعلا ةعيب تناك

 نيعبسو ةثالث هيَ هللا لوسر اهيف ىقل ؛ ةبقعلا دنع عامتجا
 مهيلع لعجو مهعيابف . جرزخلاو سوألا نم نيتأرماو ًالجر

 . ًابيقن رشع ينثا
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 ةيوبنلا ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا

 ىلإ هَ هلل رجاه اهيفو ةوبنلا نم ةرشع ةئلاثلا ةنسلا يهو

 نم جرخو « ةنس نيسمخو ًاثالث غلب دق ناكو ٠ ةرونملا ةنيدملا
 2« لوألا عيبر نم نولخ نامعل نينثالا موي ةنيدملا ىلإ ةكما

 نم تلخ ةرشع يتنثال ىحض نينثالا موي ةنيدملا لخدو

 'ء قيدصلا ركب وبأ هتبحص يفو . روهشملا ىلع لوألا عيبر

 , بويأ يبأ راد يف لزنو , طقيرا نب هللادبع ليلدلا ناكو

 . هلع هنكاسمو رونألا هدجسم ءانبو ءابق دجسم ءانب مت اهيفو
 نيرجاهملا نيب ثراوتلاو ةاساوملاو قحلا ىلع ةاخاؤملا تق اهيفو

 مش افا لك نم . الجر نيعست اوناكو راصنألاو

 : ردب دعب لزن نأ ىلإ كلذك اوناكو . ةئام ليقو ٠ نوعبرأو

 نم هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو
 ناك . افورعم مكءايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ نيرجاهملاو نينمؤملا
 . ةاخاؤملاب ثراوتلا خسنف , ةيآلا # اروطسم باتكلا يف كلذ

 هرمعو هيَ هللا لوسر دنع اهدلو سنأ مأ مادختسا اهيفو

 . ننس رشع
 نيتعكر تناكو د عبرأ رضحلا ةالص تلعج 0
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 ىلإ ءابق نم هقيرط يف ملاس ينبب ةعمجلا ىلص اهيفو

 . مالسإلا يف اهبطخ ةبطخ لواو ةعمجتل وأ يهو « ةنيدملا

 تام اهيفو « مالس نب هللادبع ملسأ اهيفو . ناذألا أدب اهيفو

 . رورعم نب ءاربلاو ةرارز نب دعسأ : نابيقنلا

 رمأو نيرجاهملا نم ًالجر نيثالث نم ةيرسُهّتِلَ# ثعب اهيفو

 كلذو , هسفنب ءاوللا هل دقعو هنع هللا يضر ةزمح همع مهيلع

 . شيرقل ًاريع ضرتعي ضيبأ اءاول ناكو ؛ ناضمر رهش يف

 ةيحان نم ًافيس اوغلبف , لجر ةئامثالث يف لهج وبأ اهي

 ينهجلا ورمع نب يدجم مهنيب زجح اوفاصت املف . صيعلا

 . برح نودب اوعجرو

 ىلإ هنع هللا يضر ثراحلا نب ةديبع همع نبا ثعب اهيفو

 نيرجاهملا نم الجر نينامث وأ نيتس يف لاوش يف غبار نطب
 اهيف ىمرو . مالسإلا يف ثعب لوأ وهو , راصنأ مهيف سيل

 مالسإلا يف يمر مهس لوأ ناكف مهسب صاقو يبأ نب دعس

 بصي زاجحلاب داو رارخلا ىلإ صاقو يا نبأ ةيرس اهيفو

 ًاريع ضرتعي ًالجر نيرشع يف ةدعقلا يذ يف ةفحجلا يف

 ةسماخ حبص اهوحبصف مهمادقأ ىلع اوجرخف . شيرقل

 : سما انقل دق ريعلا اودجوف

 50 اروشاع هلع هللا لوسر ماص ًاضيأ ةنسلا هذه يفو
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 . هموصب رمأف هنوموصي ةيلهاجلا يف دوهيلا تناكو هموصب
 .صاعلا شيرق نم نيكرشملا ديدانص نم تام اهيفو

 . ةريغملا نب ديلولاو يمهسلا لئاو نبا
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 ةرجهلا نم ةيناثلاةنسلا ىفو

 نم تنصتلا ىتاكل وو ةارخلا فيمنلا ىلإ ةليقلا ترج

 رطفلا ةاكز تضرف اهيفو , ناضمر موص ضرف اهيفو , نابعش

 . ديعلا ةيعورشمو لاملا ةاكزو

 . هِي هتاوزغ ىلوأ تناك ةنسلا هذه يفو

 ةوزغ : ًاضيأ اهل لاقيو , رفص يف نآدَو ةوزغ يهو

 هسفنب هنيَي جرخ «٠ ةنيدملاو ةكم نيب لبج يهو . ءاوبألا

 , ًابرح قلي ملو اموي رشع ةسمخ باغو شيرقل ًاريع ضرتعي

 . ةرمض ينب عداو اهيفو

 هنيب 2« ىوضر ةيحان نم ةنيهجل لبج : طاوب ةوزغ مث

 ضرتعي نيتئام يف لوألا عيبر يف ٠ درب ةعبرأ ةنيدملا نيبو
 . ًادحأ قلي ملو عجرف , فلخ نب ةيمأ اهيف ًاريع

 عبني ةيحانب جلدم ينبل ًاعضوم ةريشعلا تاذ هَل ازغ مث

 ًاريع ضرتعي ٠ لجر ةئامو نيسمخ يف ةرخآلا ىدامج يف
 قلي ملو عجرو جلدم يعب هلع عداوو ) مايأب هتتافف شبرقل

 بلطي ةريشعلا تاذ ةوزغ نم هعوجر دعب ُهََْي ازغ مث . اديك

 غلب ىتح . ةنيدملا حرس ىلع هتراغإل يرهفلا رباج نب زرُك
 . ىلوألا ردب ىمستو . هقحلي ملف ردب ةيحان نم ناوفس
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 ىلع ةلخن ىلإ هنع هللا يضر شحج نب هللادبع ةيرس مث
  ًاشيرق دصرتي ًارجاهم رشع ينثا يف بجر يف ةكم نم ةليل
 ورمع اهيف . فئاطلا نم امدأو ابيبز لمحت مهريع هب ترمف

 موي رخآ يف نحن : اولاقو نوملسملا رواشتف , يمرضحلا نبا
  نإو ء رهشلا ةمرح انكته مهانلتاق نحن نإف . بجر نم
 . مهلتق ىلع اوعمجأف , ةكم مرح اولخد ةليللا مهانكرت

 اوقاتساو ٠. بره نم برهو . نيريسأ اورسأتساو ًارمع اولتقف
 شحج نبا اهمسقف « مالسإلا يف ةمينغ لوأ تناكف ريعلا
 اومدق لب : لاقيو ,. ضرفت نأ لبق كلذ نم سمخلا لزعو
 يف لاتقلاب مكترمأ ام » : ُهلْيَع يبنلا لاقف ٠ اهلك ةمينغلاب

 نم عجر ىتح ةمينغلاو نيريسألا رمأ رخأف . « مارحلا رهشلا
 . اهمئانغ عم اهمسقف ردب

 لاملا ذخأو مدلا كفس دمحم نأب شيرق تملكتو
 نع كنولأسي :  ىلاعت هللا لزنأف « مارحلا رهشلا يف

 ليبس نع دصو ريبك هيف لاتق لق . هيف لاتق مارحلا رهشلا
 ., هللا دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحلا دجسملاو هب رفكو هللا
 .مكودري ىتح مكنولتاقي نولازي الو ٠ لتقلا نم ربكأ ةنتفلاو
 تميف هنيد نع مكنم ددتري نمو . اوعاطتسا نإ مكنيد نع

 كئلوأو ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تطبح كئلوأف رفاك وهو
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 . ةيآلا 4 نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ

 . نابعش نم فصنلل ةنيهج ةيحان ازغ مث

 هذه نم ةعمجلا موي ناضمر رهش نم رشع عباسلا يفو
 +: ئربكلا ندب ةودغ تناك ةئسلا

 ةيمالسإلا ةمألا ريصم ررقت يتلا ةمساحلا ةكرعملا يهو

 . يونعملا ناسنإلا ريصم فقوتي اهيلعو

 نم ماق ام لكو « تاراصتناو تاحوتف نم ثدح ام لكف

 كلذلو . ردب ناديم ىف نيبملا حتفلل نيدم . تاموكحو لود

 متنك نإ9» : لاقف « ناقرفلا موي » ب ةكرعملا هذه هللا ىمس

 ىقتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو هللاب متنمآ

 . ةيآلا 4 ناعمجلا

 نايفس يبأب عمسّنيَع هللا لوسر نأ ةوزغلا ربخ نم ناكو
 اهيف .« شيرقل ةميظع ريع يف ماشلا نم ًالبقم برح نبا

 نيبو نيملسملا نيب ةمئاق برحلا تناكو مهتراجتو مهلاومأ

 دصلاو ٠ مالسإلا ةبراحم يف شيرق ولأت ال , نيكرشملا شيرق
 لذبت تناكو , نيملسملل تابوعصلا ةماقإو هللا ليبس نع

 يف عاركو حالس نمو ؛ لوطو لوح نم هكلمت ام لكو اهلاومأ
 مهبئاتك تناكو . نيملسملا نأش فاعضإو ؛ مالسإلا ةبراحم

 ٠ اهيعارم ىلإو ةنيدملا دودح ىلإ لصت'
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 ماشلا نم ًالبقم نايفس يبأب هيَ هللا لوسر عمس املف
 مالسإلل ةوادع سانلا دشأ نم ناكو ٠ ديلا ة لق نينار لع

 لفتحي ملو . اهيلإ جورخلل سانلا ِهَنْيَع هللا لوسر بدن
 . ريفن ال ريع رمأ رمألا نأل اغيلب ًالافتحا

 ,هايإ هدصقو هيَ هللا لوسر جرخم نايفس ابأ غلبو

 . نيملسملا نم هوعنميل شيرقل ًاخرصتسم ةكم ىلإ لسرأف
 .ملو نيعرسم اوضهنو ؛ مهدج دجف , ةكم لهأ خيرصلا غلبو
 .برعلا لئابق نم هلوح نم اودشحو . دحأ مهفارشأ نم فلختي
 , ردانلا ليلقلا الإ شيرق نوطب نم دحأ مهنع فلختي ملو

 ندر كا حك يصر

 رشع ةثالثو ةئامثالث يف اعرسم هك ع هللا لوسر جرخو

 , ًاريعب نوعبسو ناسرف الإ ليخلا نم مهعم نكي مل « ًالجر
 كلذ يف قرف ال , دحاولا ريعبلا ىلع ةثالثلاو نالجرلا بقتتعي
 ِهنِيَع هللا لوسر مهنم ناكف , عوبتمو عباتو ٠ دئاقو يدنج نيب

 . ةباحصلا رابكو رمعو ركب وبأو

 . ىلإ نيرجاهملا ةيارو ٠ ريمع نب بعصم ىلإ ءاوللا عفدو ظ
 + اقم بدعم زل ىاضن الا ةبارو :"تلاظ: تا نب ىلع

 لحاسب قحلو ضفخ . نيملسملا جورخ نايفس وبأ عمس امو
 نأ شيرق ىلإ بتك . ريعلا تملسو اجن هنأ ىأر الو . رحبلا



 , عوجرلاب اومهو . مكريع اوزرحتل متجرخ اهنإ مكنإف اوعجرا

 , ةدايزو فلأ نيب شيرق تناكو . لاتقلا الإ لهج وبأ ىبأف

 لاقف . اهلاطبأو اهناسرفو , اهتداسو شيرق ديدانص مهنم
 . « اهدبك ذالفأ مكيلإ تقلأ دق ةكم هذه » :ُهّتيَي هللا لوسر

 ىلع ناك . ًارطم ةليللا كلت يف لجو زع هللا لزنأو
 نيملسملل ناكو . مدقتلا نم مهعنمو . ًاديدش ًالباو نيكرشملا

 طبرو ٠ مادقألا تبثو , لمرلا بلصو ٠ ضرألا أطو . ةمحر

 ءامسلا نم مكيلع لزنيو 9 : ىلاعت هلوق وهو ٠ مهبولق ىلع

 ىلع طبريلو ناطيشلا زجر مكنع بهذيو هب مكر هطيل ءام

 . ةيآلا # مادقألا هب تبثيو مكبولق

 فرشم لت ىلع هيف نوكي شيرعُهْنِيَو هللا لوسرل يشبو

 , هديب ريشي لعجو ةكرعملا عضوم يف ىشمو . ةكرعملا ىلع

 نأ ٠ نالف عرصم اذه ٠ نالف عرصم اذه. نالف عرصم اذه

 . هتراشإ عضوم مهنم دحأ ىدعت امف . هللا ءاش

 هللا لوسر لاق . ناعمجلا ىءارتو . نوكرشملا علط املو

 تءاج .٠ اهرخفو اهتاليخب تءاج شيرق هذه مهللا » : هَل

 ا نال تسر فلك تو تان

 عجرو فوفصلا ُهّْلْيَي هللا لوسر لدعو ٠ ناقيرفلا فطصاو

 رثكي هللا لوسرو . ركب وبأ هعمو هلخدف شيرعلا ىلإ

 ا



 ام ينزجنأ مهللا » : ًالئاق ءاعدلا و عرضتلاو لاهتبالا
 طقس ىتح ءامسلا ىلإ هيدي عفريو « كرصن مهللا . ينتدعو

 هيلسي هنع هللا يضر ركب وبأ لعجو . هيبكنم نع ءادرلا
 . لاهتبالا ةرثك نم هيلع قفشيو

 , لاتقلا ىلع مهضرحف سانلا ىلإ ِهْنْيَع هللا لوسر جرخ مث
 , نوكرشملا اندو . ضعب نم مهضعب اندو سانلا محازتو

 تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ اوموق» :ُهّْلْيَع هللا لوسر لاقف
 , ًاريثك هللا نوركاذ نورباص . مهفاصم ىلع سانلاو «ضرألاو

 نم سانلا برقأ ناكو . اديدش ًالاتق َهّْنَِع هللا لوسر لتاقو
 ةكضلكا هللا لدنأو.: اساي دشموي نمانلا دشا ناكو +:ودنعلا

 ذإ 9 : ىلاعت هلوق وهو ٠ نيكرشملا اولتاقو , رصنلاو ةمحرلاب
 , اونمآ نيذلا اوتبشف مكعم ينأ ةكئالملا ىلإ كبر يحوي

 قانعألا قوف اوبرضاف بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلأس
 ةداهشلا يف بابشلا قباستو . ةيآلا 4 نانب لك مهنم اوبرضاو
 . ةداعسلا لينو

 ظ رافكلا نم لتق دقو . نينمؤملا رصنب ةكرعملا تلجن او
 هوخأو ةعيبر نب ةبتعو لهج وبأ كرشلا سأر مهنم , نوعبس
 . نوعبس نيكرشملا نم رسأو ٠ ديلولا هنباو ةبيش

 ,ةينامث راصنألا نمو , ةتس شيرق نم نيملسملا نم لتقو
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 نيلامشلا وذو صاقو يب نب ريمعو ثراحلا نب ةديبع : مهو

 نب ناوفصو باطخا نيريع ىلوم عجهمو ريكبلا نب لقاعو

 ظ . نيرجاهملا نم رفن ةتس ءالؤهف . ءاضيب

 ثراحلا نب ديزيو رذنمادبع نب رشبمو ةمثيخ نب دعسو .

 فوعو ةقارس نب ةثراحو ىَلَعَم نب عفارو مامحلانب ريمعو

 رن ةيناقت ال ؤهقا ءءا لعاب اسهر كرز انا 11 [ نعم

 . راصنألا نم

 تنب ةمطافب بلاط يبأ نب يلع جوزت ةنسلا هذه يفو

 نيقب لايل سمخل يمطخلا يدع نب ريمع ةيرس اهيفو

 ديز نب ديزي جوز ناورم تنب ءامصع ىلإ ناضمر نم

 , ىمعأ ناكو اليل اهءاجف ٠ مالسإلا بيعت تناكو ؛ يمطخلا

 حطتني ال » : لاقو كلذب هلع هربخأو , فيسلاب اهنطب جعبف
 . « نازنع اهيف

 . مايأ ةعبسب , ردب دعب تناكو « ميلس ىنب ةوزغ اهيفو

 فرعيو ؛ كلا هل لاقي ءام غلبف ميلس ينب ديري هِيَ جرخ

 ماقأف , نار : لاقيو . ردكلا ةرارق : لاقيو . ةرقرق هوزعب

 . ًادحأ قلي ملف ثالث هيلع

 كفع يسبأ ىلإ لاوش يف ريمع نب ملاس ةيرس اهيفو

 فو



 متشيو بسيو رعشلا لوقي اريبك اخيش ناك و: ىدوفبلا
 6 هلِلَؤ يبنلا ىلع ضرحيو نيملسملاو ُهْنِيَع يبنلا

 مهل ٠ ةنيدملا دوهي نم نطب - عاقنيق ينب ةوزغ اهينو
 لوأو لولس نبا يبأ نب هللادبع ءافلح اوناكو - ربصو ةعاجش
 ةوزغلا تناكو . دسح لاو يغبلا اورهظأو دهعلا اوضقن دوهي

 ىلإ ةليل ةرشع سمخ مهرصاحف , لاوش فصن تبسلا موي
 ىلع اولزنو , بعرلا مهبولق يف هللا فذقف ةدعقلا يذ لاله
 اوقحلف ةيرذلاو ءاسنلا مهلو مهلاومأ هل نأو ُهّلِيَي همكح

 نم ذخأاو .اهبمهئاقب لقا ناك امف . تاعرذاب
 . ةريثك ةلآو احالس مهنصح

 همنغو نيكرشملا داز رثكأ ناك هنأل , قيوسلا ةوزغ اهيفو
 ةجحلا يذ نم نولخ سمخل دحألا موي تناكو . نوملسملا مهنم
 نأ تفلح نايفس:وبأ ناكو+ ًابكار نينامث ىف :نايفس ابآ بلطي
 ' . ًادمحم وزغي ىتح نهدلاو ءاسنلا سمي ال

 نب حان + ضيرعلا تا يسر بكار يتتاع يتورخا
 راصنألا نم ًالجر لتقو ًالخن قرحف - لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملا
 يبأ ءاقلل هَ جرخف ؛ تلح دق هنيبه نأ ىأرو ٠ هل أريجأو

 . مايأ ةسمخ هتبيغ دعب هِيَ عجرو ٠ هتافف نايفس

 بعك ىلإ هعم ةعبرأو ةملسم نب دمحم ةيرس اهيفو

 / ع



 ' لوألا عيبر نم تضم ةليل ةرشع عبرأل يريضتلا فرشألا نبا

 . ًاليل هراد يف هللا هلتقف , هباحصأو هِيَ تلا يذؤي نانو

 نينلا اهيلع لفعف . ةعارع للل سوا ني ةزاخلا تانضأن

 ] . دوهي كلذ دنع تفاخو . دعب هذؤت ملف هني

 تضم ةرشع يتنثل دجن ىلإ نافطغ هِي ازغ اهيفو

 دارا اهيتو» ايمان نيسمشو ةئامعبرأ يف لوألا عيبر نم

 , هنم هللا هعنمف ُهْنِلَع هب كتفلا يبراحملا ثراحلا نب روثعد

 عجر مث . روثعد ملسأف هلع يبنلا هذخأف هدي نم فيسلا عقوو

 . اديك قلي ملو ٠ ةليل رشع ىدحإ هتبيغ دعب هني يبنلا

 ةدرقلا ىلإ بكار ةئام يف ةثراح نب ديز ةيرس اهيفو

 غلبف ٠ اهوباصأف ةيمأ نب ناوفص اهيف شيرقل ًاريع ضرتعب
 . ملسأف نايح نب تارف رسأو مهرد فلأ نيرشعو ةسمخ

 لوأ وهو . هنع هللا يضر نوعظم نب نامثع توم اهيفو

 هعوجر دعب كلذ ناكو « ةرونملا ةنيدملاب نيرجاهملا نم تام نم

 هَنيَع يبنلا هلبقو ٠ دقرغلا عيقبب نفد نم لوأ وهو ٠ ردب نم

 هدلو هبنج ىلإ نفدو , نافرذت هانيعو هينيع نيب تيم وهو

 . « نوعظم نب نامثع حلاصلا انفلسب قحلا » : لاقو ميهاربإ

 . اهنع هللا يضرو هني هتنب ةيقر ةافو اهيفو

 . اهنع هللا يضر ةشئاعب ُهْنْيَع يبنلا لخد اهنم لاوش يفو
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 هللا يضر ريشب نب نامعنلاو ريبزلا نب هللادبع دلو اهيفو

 .' قيرخ اهلل :ةولوم لوا لوألا

 : راصنألل دولوم لوأ : يناثلاو

 ابك



 هرحهلا نم ةثلاثلاةنسلا

 . امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا دلو اهنم ناضمر يفو

 لخدو ةصفحب هليَ# يبنلا لخد اضيأ اهنم ناضمر يفو
 هدنع تشاعو نيكاسملا مأب ةبقلملا ةيرماعلا ةهزخ تنب بئيزي

 موثلك مأ نافع نب نامثع جوزت اهيفو ,. تيفوت مث رهشأ ةثالث

 . هيَع هللا لوسر تنب

 . رمخلا ميرحت اهيفو

 نيستا نو تناكو . دحأ ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو

 , لاتقلل مهأوبو ظ هباحصأ هُم بتر دقو ٠ لاوش نم فصنلا

 لاقو لبجلا ىلع مهنكامأ يف اوثكمي نأ شيجلا نم ةامرلا رمأو

 ناكف « « انبلُع وأ انبلَغ نإ مكناكم اوحربت ال » : مهل

 نم لبجلا يف نم رثكأ لزنف . نيملسملل رمألا لوأ يف رصنلا
 يف يهو , تهتنا دق برحلا نأ مهنم ًاّنظ رصنلا اوأر امل ةامرلا

 روهظ ولخ ةصرف نوكرشملا منتغا كلذلو . ةفلاخم ةقيقحلا

 لمحو هليخ يف ديلولا نب دلاخ حاصف . ةامرلا نم نيملسملا

 تضفناف مهفلخ نم نيملسملا اوتأ مث مهولتقف ةامرلا ةيقب ىلع

 ودعلا صلخو اهتميزه دعب شيرق تمحازتو نيملسملا فوفص
 ترسكو هقشل عقو ىتح ةراجحلاب هامرو هّلْيَم هللا لوسر ىلإ

// 



 ,لتق هنأ عيشأو هتنجو تحرجو ىلفسلا هتفش تحرجو هتيعابر

 نأ نوملسملا ملع لو . نيملسملا نم رفن هعمو هِيَ تبث
 نرحلا تزادو:لوح اوفعلا و هيلغ اولبقا يح ُهَنَع هللا لوسر

 مهنم , نوعبس نيملسملا نم دهشتسا دقو . نوكرشملا مزهناو

 . هع هللا لوسر مع ةزمح ءادهشلا ديس
 د١ اهني: .لتمألا ءارمعح ةورع تناك ةدنلا ةذه فو

 نأ نوديري هعم نم رثكأو نايفس ابأ نأ هغلبّلكَع هللا لوسر
 .هَِي هللا لوسر باحصأ نم يقب نم اولصاتسيل اوعجري
 . ودعلا بلط يف جورخلا ىلع ُهِْيَع هللا لوسر ثح كلذ دنعف
 نع ةنيدملا نم لايمأ ةينامث ىلع عضوم مسا دسألا ءارمحو
  نينثالا هِيَ اهب ماقأ , ةفيلحلا اذ تدرأ اذإ قيرطلا راسي

 - . ًابرح قلي ملو ةنيدملا ىلإ عجر مث . ءاعبرألاو ءاثالثلاو
 ' لاله يف دسألا دبع نب هللا دبع ةملس يبأ ةيرس اهيفو

 ' الجر نوسمخو ةئام هعم - ديف ةيحانب لبج - نطق ىلإ مرحملا
 ئ اودجوو اهودجي ملف نييدسألا دليوخ ينبا ةملسو ةحيلط بلطل
 ؤ . اديك اوقلي ملو ءاشو ًالبإ

 ئ دلاخ نب نايفس ىلإ هدحو سينأ نب هللا دبع ةيرس اهيفو
 - نولخ سمخل نينثالا موي - ةفرع يداو وهو - ةنرعب يلذهلا
 ' هل لاقف . هبرحل عومجلا عمجي هنأ هلي هغلب هنأل . مرحملا نم

// 



 ركل دبل هو يظرق كلوب نوكأل كتئج : هللا دبع

 نيقب عبسل تبسلا موي مدقو , ةليل ةرشع نامث باغو . هلتقف

 . كنم

 . ىرغصلا ردب يهو ةثلاثلا ردب ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو

 هللا لوسر دعاو دحأ نم فرصنا نيح نايفس ابأ نأ اهببسو

 . ةيلهاجلا قاوسأ نم ًاقوس تناكو , ردبب مهءاقل نأ ىلع هلك

 0 ا لال

 اوعابف . قوسلا قفاوو ًاردب لزن ىتح هيي يَ, جرخو 2 عجرف

 ىلإ اوفرصناو « نيمهرد مهردلاب اوباصأو اوحبرو اورتشاو

 اوبلقناف 8 : ىلاعت هللا لوق قادصم كلذو . نيملاس ةنيدملا

 . ةيآلا # ءوس مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب
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 ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا

 ةهج ىلإ ُهْنْيَع مهثعب . ءارقلاب نومسي اوناك نيملسملا رايخ نم

 اوراسف . ةنسألا بعالمب روهشملا كلام نب رماع نم بلطب دجن
 لعرو ةيصعو ميلس لئابق مهب تردغو ةنوعم رئبب اولزن ىتح
 ةنوعم رئب باحصأ اولتق نيذلا ىلع هّْنَِي اعد دقو , ناوكذو
 'ة دعب خسن مث ًانآرق مهيف هللا لزنأو , ةادغ نيثالث
 ىضرف انبر انيقل دق نأ انموق انع اوغلب# : هنم

 1 #« هنع انيضرو انع

 هيف لوقي يذلا ةريهف نب رماع مهنم دهشتسا نمن ناكو
 رظنأل ينإ ىتح ءامسلا ىلإ عفر هتيار دقل : ليفط نب رماع

 .. نضرالا نييوددنس هامتسلا ىلا

 ةكم نم نيتلحرم وحن ىلع نارهظلا رمو نافسع نيب ليذهل
 نب بيبخ مهنم , ةعبسو مصاع لتقف نايحل ونب مهب تردغ
 : هوبلص امل لاق يذلا يدع



 ًاملسم لتقأ نيح يلابأ تسلف

 أشي نإو هلإلا تاذ يف كلذو

 عزم ولش لاصوأ ىلع كرابي

 يبنلا اوحلاص دق اوناكو . دوهيلا نم ةليبق ريضنلا ونبو

 مول اق لو قف اولتاقي نأ ىلع ةنيدملا مدق نيح هلك

 مث ُهّنِيَع مهرصاحف . ُهْلْلَع يبنلا لتق اودارأو . دهعلا اوضقنف

 . ماشلاب مهضعبو ربيخب مهضعب

 ةيرماعلا ةيزخ تنب بنيز ةديسلا تيفوت ةنسلا هذه يفو

 جوزت لاوش يف اهيفو . اهنع هللا يضر نيكاسملا مأب ةبقلملا
 . اهنع هللا يضر ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس ما ِهِْيَي هللا لوسر

 اذإو> : ىلاعت هلوق لزنف , ةالصلا ترصق ةنسلا هذه يفو

 هل ملعتي نأ تباث نب ديز ُهّتَع يبنلا رمأ ةنسلا هذه يفو
 . مهبتك هل أرقيو مهيلإ هبتك هل بتكيل دوهي باتك

 يبأ نب يلع مأ دسأ تنب ةمطاف تيفوت ةنسلا هذه ىفو
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 ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا

  سمخ قشمد نيبو اهنيب ةنيدم يهو لدنجلا ةمود ةوزغ

 لدنجلا ةمودب ةعامج نأ ُهْليَي هللا لوسر غلب هنأ اهببسو « لايل

 .اوملظيف ةنيدملا نم اوندي نأ نوديري مهنأو مهب رم نم نوملظي
 يبنلا عجرو اوقرفت هجرخمب اوعمس املف . اهيلإ جرخف . اهلهأ
 . ًاملاس ةنيدملا ىلإ هلع

 , لوق ىلع عاقرلا تاذ ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو
 . قرخلا اهيلع اوفلف تبقن شيجلا مادقأ نأل ليق كلذب تيمسو
 نيملسملا نيب دجن ةهج تناكو . مهبايث اوعقر مهنأل ليقو
 . لاتق عقي ملو نافطغو

 اهببسو ( قدنخلا ) بازحألا ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو

 ًارس بطخأ نب ييح لعج ريضنلا ينب ىلجأ اهلك ىبتلا نأ
 راشأو . شيرق تباجتساو هِيَ يبنلا لاتقل اشيرق وعدي
 تازجعم تعقو هرفح ءانثأ يفو . قدنخلا رفحب ناملس
 نيملسملا اورصاحو بازحألا عومج تلبقأو , تارهاب قراوخو
 لزن كلذ يفو , نوقفانملاو ءانغتسلا باطضاو رمآلا نيتنثاو

 ذإو مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوءاج ذإ 9 : ىلاعت هلوق
 محتقاو . ةبآلا 4 رجانحلا بولقلا تفلبو راضبألا تغاز

 م



 نب يلع مهل ىدصتو قدنخلا يف ةرغث نم رافكلا نم ةعامج

 حير مهيلع هللا لسرأو . مهودر ىتح ةعامجو بلاط يبأ
 مهل ةمئاق لكتطقساو مهتلزلزف ديدش درب يف ابصلا

 . ةميزه رش اومزهناو

 ل اهببسو « ةظيرق ينب ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو

 ىلإ مامضنالاو دهعلا ثكن يف ةديكأ ةبغر ةظيرق ينب نم

 فرصنم ةليل نم ُهّْيَي  حبصأ املو « بازحألا موي نيكرشملا

 ليربج هاتأف لستغاو حالسلا عضو رهظلا تقو ناكو بازحألا

 ام هللاو ؟ حالسلا تعضو : : ءلاقف رابغلا نم هسأر ضفني وهو

 ينب ىلإ راشأف ؟ نيأف : هَ لاقف , مهيلإ جرخا . هانعضو

 رصعلا دحأ نيلصي ال : ِهنِلَي ذل اسي قاتم ساق ةظيرق

 مكحي نأ ىلع اوقفتا مث هن مهرصاحف . ةظيرق ينب ىف الإ

 اا ا الا

 تمكح دقل : لي لاقف يرارذلا يبسو لاوضالا ةنستو

 . مكحلا كلذ ذفنو . هللا مكحب مهيف

 نر هتومل زتها يذلا ذاعم نب دعس يفوت ةنسلا هذه يفو

 . نمحرلا

 000 ل هذه يفو

 يس هنَْع يبنلا نأ اهببسو . قلطصملا
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 هل لاقي ء ام دنع مهيقلف مهيلإ جرخف هبرحل ةدعلا نودعي

 . ةميزه رش هللا مهمزهو عيسيرملا

 نيب تعقو ةنتفل نيقفانملا ةروس تلزن ةوزغلا هذه يفو
 اهب قفاشملا يبأ نب هللا دبع اهيف ملكت يراصنأو يرجاهم
 . نيملسملا نع يغبني اال

 1آدقع نأ اهببسو . مميتلا ةيأ تلزن اضيأ ةوزغلا هذه يفو
 هلَِي هللا لوسر ماقأف ٠ دقف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلل

 لاقف ٠ مميتلا ةيآ تلزنف ء ءام مهعم سيلو هنوسمتلي هباحصأو

 مكتكرب لوأب اذه ام : : اننا نسا يضع و ةنوسصا

 . ركب يبأ لآ اي

 شيج دئاق ثراحلا تنب ةيريوج هليَع مركأ ةوزغلا هذه يفو
 ءارش ىلع اهناعأف . ايابسلا ةلمج نم تناكو ذئموي ءادعألا

 . نينمؤملا مأ تراصف اهجوزت مث اهسفن

 ةنيسنلا نأ هببسو . كفإلا ثيدح ىرج ةوزغلا هذه يفو

 , كانه طقس يذلا اهدقع نع ثحبت شيجلا نع تفلخت ةشئاع
 ناكو يملسلا لطعملا نب ناوفص ءاج ىتح اهناكم يف تثكمف
 اهنأش يف ملكتف ةنيدملا ىلإ ءاجف ٠ , شيجلا نع ًارخأتم
 تلزنو لولس نبا يبأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو نوقفانم ا
 نيذلا نإ# : هناحبس هلوق نم نارقلا تايآ رشع يف اهت أرب

 م



 . ةيآلا # مكنم ةبصع كفإلاب اوءاج

 ٠ شحج تنب بنيز ُهْنِلَِع جوزت ةنسلا هذه يفو

 اهيأ ايإ» : باججحلا ةيآ تلزن ةنسلا هذه ىفو

 نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانسبو كجاوزأل لق يبنلا
 . ةيآلا * نهبيبالج نم نهيلع

 م60



 ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا

 ريثك دنع حيحصلا ىلع جسحلا ضرف ةنسلا هذه يف
 ىف : مهضعبو ٠ ةعساتلا يف : مهضعب لاقو ٠ ةيعفاشلا نم
 مانلا ىلع هللوإ ىلاعت هلوقب هتضيرف تناكو . ةسماخلا
 . ةيآلا * تيبلا جح

 اوقسف ُهَّنَي مهل ىقستساف سانلا طحق ةنسلا هذه يفو
 . ناضمر يف

 ةالص هلي يبنلا ىلصف سمشلا تفسك ةنسلا هذه يفو
 . فوسكلا

 نب سوأ نأ هببسو . راهظلا مكح لزن ةنسلا هذه يفو
 يمأ رهظك يلع تنأ : كلام تنب ةلوخ هتجوزل لاق تماصلا
 ل ةاعملا ةرويس لوا قش ظانآلا تلردن

 يبنلا نأ اهببسو . ةيبيدحلا ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو
 نيقلحم نينمأ ةناحيضا  تيبلا لشهلا همانم يف ىأر هني

 مل هنكلو ًارمتعم ةرونملا ةنيدملا نم جرخف , نيرصقمو مهسوؤر
 . مرحلا دودح دنع للحتف ةكم لوخد نم نكمتب

 ] يقلا ا اهببسو . ناوضرلا ةعيب تناك ةوزغلا هذه يفو
 ىلع سانلا عيابف , هلتق عيشأو ةكم ىلإ نامثع ثعب هيَ
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 نع هللا يضر دقل)» : هناحبس هلوق لزن كلذ يفو , توملا
 . ةيآلا * ةرجشلا تحت كنوعيابي ذا نينمؤملا

 , حلص ةدهاعم شيرق عم ُهّليَي دقع ةوزغلا هذه يفو

 هنأل كلذو « نيملسملل زع اهنطاب يف نكلو ميض د اهرهاظ يف

 شيرت ةسحاات نم ل ,يبنلا ءاج نم لك دري هنأ اهيف 8 ٠

 نأو « هييلإ هودري مل هَ هعبت نمم ًاشيرق ءاج نمو ؛ مهيلإ

 ال نأو . سانلا اهيف نمأي نينس رشع امهنيب برحلا فقوت

 ..ةيالا ةنبلا رب ليكم ههنا هذه: لكدب

 : ةندهلا دئاوف نم ناكو
 ١ - نيملسملا نم ةكم يف نيفعضتسملا ظفح .

 نيملسملاب مهطالتخاب شيرق رافك نم ريثك مالسإ - ؟
 هللا مالك مهعامسو ةنيدملا ىلإ مهئيجمو

 . هيَ هتازجعم مهتيؤرو

 بتكلا لاسرإو نيملسملا ميلعتل ُهلِيَي لوسرلا مرفت - ؟

 مهديض نا كلذ دعب نوتمؤلا هلعو شرعا كبغبو

 ًامضه رهاظلا يف نا مهعوجرو تيبلا نع

 . ةوقو مهل ًازع نطابلا يفو

 اهنمف :ماظعلا ايازمل اهدهش نملتبئث دقو

 نينمؤملا نع هللا يضر دقل اظ : ىلاعت هلوق

 /ما/



 نوقباسلاو» : هلوقو . ةبآلا 4 ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ
 . ةيآلا * راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا

 . ناوضرلا ةعيب اودهش نيذلا مه : ءاملعلا لاق
 ناكو ؛ ليهس نب لدنج يبا ةصق تعقو ةصقلا هذه يفو

 , طورشلا باتك ىلع ةضوافملا ءانثأ نيملسملا ىلإ اجل دق

 اذه : هوبأ لاقف ٠ حلصلل شيرق بودنم وه ليهس هدلاو ناكو

 نم ناكو . ىلإ هدرت نأ دمحم اي هيلع كيضاقأ ام لوأ
 ال انإف بستحاو ربصا » : هل لاقوُهّتيَع هدرف . ةكمب نيبذعملا
 . « ًاجرخمو اجرف كل لعاج هللا نإو ردغن

 . ةنيدملا ىلإ راف ريصب وبأ ةكم نم جرخ ةنسلا هذه يفو

 لَم هدرف , ةيبيدحلا قافتال ًاذيفنت هب بلاطت شيرق تلسرأف
 قيرطلا يف هنكلو . عجرف . هب بلاطي ءاج يذلا لوسرملا عم
 , هللا يبن اي : لاقو ةنيدملا ءاج مث , هلتقو لوسرلا ىلع لاتحا
 . مهنم هللا يناجنأ مث مهيلإ ينتددر دق , كتمذ هللا ىفوأ دق
 ريصب وبأ جرخ مث , « برح رعسم ٠ همأ ليو » : ُهّلْيَع لاقف

 عمسو . ماشلا ىلإ شيرق قيرط ىلع لحاسلا ةهجب لزن ىتح

 شيرق ىلع اوقيضو هب اوقحلف ةكمب نيفعضتسملا نم ةلمج هب .
 الإ ريع مهب رق الو . هولتق الإ مهنم دحأب نورفظي ال
 هلأست هَل هللا لوسر ىلإ شيرق تبتك ىتح اهوعطتقا
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 ردت مهاوآف مهب مهل ةجاح الف مهاوآ الإ اهماحرأب

 , ةناركو ا عمم كياكفتو ةكياللا هنلغ

 نيثالث يف ةملسم نب دمحم ةيرس تعقو ةنسلا هذه يفو

 ةيرض ةيحانب بالك نب ركب يبأ ينب :ب نم ءاطرقلا ىلإ ًابكار

 نيل لا رسل دل يراجع نع جف لا

 مهنم منغو مهرئاس بره مهيلع راغأ املف , تس ةنس مرحملا

 نب ةمامث هعمو مرحملا نم تيقب ةليلل ةنيدملا مدقو مهمئانغ

 . ةليل ةرشع عست هتبيغ تناكو « ًاريسأ يفنحلا لاثأ

 لوألا عيبر يف لجر ةئام يف نايحل ينب ةوزغ تعقو اهيفو

 كانهو - نافسعو ِجَمأ نيب داو - نارغ ىلإ ىهتنا ىتح

 نايحل ونب ُهْتْيَع هب تعمسو . مهيلع محرف عيجرلا لهأ بيصأ

 ثعبي نيموي وأ ًاموي ماقأف ءدحأ ىلع مهنم ردقي ملف اوبرهف
 ركب ابأ هلي ثعبف . نافسع ىتأف , ةيحان لك يف ايارسلا
 دقو « ةنيدملا ىلإ فرصناف . ًادحأ قلي ملف ميمغلا عارك ىلإ

 . « نودماح انبرل نوبئات نوبيا» : لوقي وهو ةليل ةرشع عست باغ

 بيرق عضوم يهو - درق يذ ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو

 اهببسو . ةباغلا ةوزغب ىمستو - ماشلا قيرط ىف ةنيدملا نم

 عمج حاقللاو - ُهّْنِيَع يبنلل حاقل عضوملا كلذ يف تناك هنأ
 ىعرت تناك - ةدالولاو جاتنلاب دهعلا ةبيرقلا ةقانلا يهو ةحقل
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  اسراف نيعيرأ يف يرازفلا نصح نب ةنييع اهيلع راغأف كانه .
 ,2اهيعار وهو رذ يبأ نب رذ اولتقو اهوقاتساف نافطغ نم

 . ةميزه رش هللا مهمزهو هنيَع جرخف ٠ رذ يبأ ةأرما اورسأو
 ىلإ نصحم نب ةشاكع ةيرس تعقو ةنسلا هذه يفو

 نوعبرأ هعمو لوألا عيبر يف 0 دنسا تبل هاب - قوزرم رمغ

 . اديك قلي ملو منغف الجر

 ةصقلا يذ ىلإ ةملسم نب دمحم ةيرس تعقو اهيفو

 عيبر يف - ًاليم نورشعو ةعبرأ ةنيدملا نيبو هنيب عضوم -
 الإ مهولتقف ةئام اوناكو . ةبلعث ينب ىلإ ' : ته وعمرو لوألا

 عيبر يف حارجلا نب ةديبع بأ هِيَ . يبنلا ثعبف . ةملسم نبا
 الجر كانه دجوف مهعراصم ىلإ الجر نوعبرأ هعمو رخآلا

 . هومنخف ًءاشو امعنو رسأ نيح ملسأ

 لاقيو ٠ مومجلاب ميلس ينب ىلإ ةثراح نب ديز هيرس اهيفو

 لايمأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم - لخن نطبب ةيحان - حومجلاب
 - ىلإ ةضيأ هلسرأ مث . ًءاشو ًامعن اومنغف , رخآلا عيبر يف
 هعمو . ىلوألا ىدامج يف ةنيدملا نم لايل ةعبرأ ىلع صيعلا
 ًاسان مهنم رسأف . ةيمأ نب ناوفصل ًاريع ضرتعي بكار نوعبس
 يبنلا ةئبا بنيز هتجوز هتراجأف عيبرلا نب صاعلا وبأ مهنم
 مدق مث . سانلا لاومأ نم هعم ام درو ةكم ىلإ عجرو ٠ لَ
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 ةنايخلاب همالسإا أدبي نأ تع ام هنأ ديس او اهلسف ةشدملا

 . هنع هللا يضر

 ىلإ ًاضيأ ةثراح نب ديز هِيَ لسرأ ةرخآلا ىدامج يفو

 هعمو ةنيدملا نم اليم نيثالثو ةتس ىلع ءام وهو . قرطلا

 . ءاشو امعن باصأف « ةبلعث ينب ىلإ ًالجر رشع ةسمخ

 يف - ىرسقلا يداو ءارو - ىمسح ىلإ آضيأ هلسرأ مث

 اوعطق ماذج موق ىلإ لجر ةئامسمخ هعمو « ةرخآلا ىدامج

 . اعيرذ ًالتق ديز مهيف لتقف « قيرطلا ةفيلخ نب ةيحد ىلع
 يبنلا ىلإ يماذجلا ةعافر نب ديز لحرف . ةريثك مناغم باصأو

 ام هْنَِع يبنلا درف « هموقل هبتك ناك يذلا هباتكب هرّكذف هِي

 . مهيلع هلك ديز هذخأ

 لتقف , تس ةنس بجر يف ىرقلا داو ىلإ ًاضيأ هلسرأ مث
 يأ اشيثر ةكرعملا نم لمح يأ ديز ثتراو ىلتق نيملسملا نم

 . قمر هبو احيرج

 لدنجلا ةمود ىلإ فوع نب نمحرلادبع ةيرس اهيفو

 , نوريثك سانأ ملسأف « مالسإلا ىلإ اهلهأ وعدي نابعش يف
 جوزتف ًاّينارصن ناكو يبلكلا ورمع نب غبصألا : مهنم
 نمو « ةملس ابأ هل تدلوف , رضاق هتنبا فوع نب نمحرلادبع

 . ةيزجلا هيلع برض ملسي مل
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 نابعش يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةيرس اهيفو

 مهعمجتل كدفب ركب نب دعس ينب ىلإ ٠ لجر ةئام هعمو
 . ءاشو ًامعن منغف دوهيلا دادمإل

 ةعيبر تنب ةمطاف ةفرق أ ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس اهيفو
 ةنيدملا نم لايل عبس ىلع ىرقلا يداو ةيحانب ةيرازفلا ردب نبا

 . هللا اهكلهأو اهرسأف ٠ ناضمر يف

 .. هللا دبع عفار يبأ لتقل كيتع نب هللا دبع ةيرس اهيفو
 هراد يف هولتقف , ناضمر يف . قيقحلا يبأ نب مالس : لاقيو

 ظ . اهلا هفصسب ل اقيو.و سخي اليل

 ريسأ ىلإ ًالجر نيثالث يف ةحاور نب هللا دبع ةيرس اهيفو
 نافطغ يف راس هنأل لاوش يف ربيخب يدوهيلا مازر نبا

 . نيثالث وحن هعم لتقو لتقف هلي يبنلا برحل مهعمجيل ظ

 لاق ملسأ املو , بلاط يبأ نب ليقع ملسأ ةنسلا هذه يفو

 ل بح و ينم كتبارقل ابح , نيبح كبحأ ينإ » : هيَ
 :ةعحأ داوم ةتلانإ تلاط وبا تع مح نه ونلعا
 . امهريغو درفملا بدألا يف يراخبلاو

 . ميلاقألا كولم ىلإ هبتكب ُهنْيَ زهج ةنسلا هذه يفو

 ةفاذح نب هللا دبعو . رصيق ىلإ يبلكلا ةيحد ثعبف
 ,يشاجنلا ىلإ يرمضلا ةيمأ نب ورمعو . ىرسك ىلإ يمهسلا
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 ىلإ بهو نب عاجشو . سقوقملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاحو

 ىلإ يرماعلا ورمع نب طيلسو . يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا
 . يفنحلا ىلع نب ةذوه

 نم ًارفن نأ يهو « نيينرعلا ةعقو تناك ةنسلا هذه يفو

 ةروتملا ةحيدنلا هلع هللا لوسر نلع | ومذاق ةتيرعو لكف

 لبإ يف اوجرخي نأ هل مهرمأف ةنيدملا اومخوتساو اوملسأف
 اودتراف اوحصف اولعفف 8 اهلاوبا نم اوبرشيف ةقدضلا

 . مهنم صتقاو مهبلط يف ُهتيَع ع ثعبف ٠ اهوقرسو اهيعار اولتقو

 500 ظ20111111111

 نم عنص ام ىلعه اهبل نانسي نبأ نإ رسأ قيالمإب

 نايفس وبا نطفو ٠ نيملسملاو هني هْنِيَع يبنلا عم ركمو دياكم

 . لاجر ةثالث هقيرط يف لتقو برهف ورمعب
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 ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا

 ةلمجل عماج مسا ربيخو - ربيخ ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يف

 اليم نيرشعو ةئام وحن ةنيدملا نيبو اهنيب ىرقلاو نوصحلا نم
 وهو ُهللَه ادمحم انيبن هناحبس هللا دعو دقو - ةنيدملا لامش

 هيلإ راشملا وهو : ءاملعلا ضعب لاق . ربيخ حتف ةيبيدحلاب

 مهيلإ َهلَِط جرخف #«ًابيرق احتف مهباثأوإ» : ىلاعت هلوقب
 نب يلع وه اهموي ةيارلا بحاص ناكو . مهيلع هللا هرصنو
 حتفي ًالجر ًادغ ةيارلا نيطعأل » :ُهَي هلوقب زاف ذإ بلاط يبأ
 هنع هللا يضر محتقاف « هلوسرو هللا هبحي . هيدي ىلع هللا

 ّْ انهاو ظ ضرألاب هاقلأف ةباوبا لدنخا بذتجاو ةضخلا باب

 معان نصح : يهف ربيخب هيلع هللا حتف يتلا نوصحلا

 . كلذ ريغو , ذاعم نب بعصلا نصحو ؛ صومقلاو

 يفو « ًايباحص رشع ةسمخ ةوزغلا هذه يف دهشتسا دقو

 اهنأش نم ناك مث . ييح تنب ةيفص تيبس ةوزغلا هذه
 . ُهلِلَي اهجوزت نأ

 تنب بنيز نأ يهو . عارذلا ةصق تناك ةوزغلا هذه يفو

 ةيوشم ةاش هل تعنصو ُهَّلْبَي يبنلا تعد دوهيلا نم ثراحلا

 :هبحي هنأ تربخأ امل عارذلا يف ترثكأو امس انينف هل تيسو
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 « مومسم هنأ ينربخيل عارذلا اذه نإ » ق هللا لوتس اقف

 . تفرتعاف اهاعد مث

 اذإ ىتح ةليب راس ربيخ نم هل لفق امل ةوزغلا هذه يفو

 هَ ظقيتسي ملو ٠ حبصلا ةالص مهتتافف سرع ىركلا هكردأ
 . سمشلا مهتبرض ىتح هباحصا نم دحا الو

 موي مهمودق نأكو , ةشبحلا ةرجاهم مدق ةنسلا هذه يفو
 . بلاط يبأ نب رفعج مهسأر ىلع ناكو ءربيخ حتف

 حتفب ,رثكأ ٌرَسَأ امهيأب يردأ ام » : ُهلِيَي لاق مدق امو

 يرعشألا ىسوم وبأ رفعج مودقب مدقو . «رفعج مودقب مأ ربيح

 . نييرعشألا نم هتقفرو

 . ربيخب كلذ ناكو ةريره وبأ ملسأ ةنسلا هذه يفو

 مسا يهو - ىرقلا يداو ةوزغ تناك ةنسلا هذه يفو

 ىمست نآلا يهو . ربيخو ةنيدملا نيب دوهيلا ىرق نم ةيرقل

 نم هتدوع قبرط يف وهو ُهْنْيَع هللا لوسر اهب رم - ىلعلاب

 كلذ نم اوعنتماف مالسإلا ىلإ اهلهأ اعدف ةنيدملا ىلإ ربيخ

 . اهلهأ لاومأ هللا همّتغو ةونع ُهْليَع هللا لوسر اهحتفف اولتاقو
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لسرأ ةنسلا هذه يفو

 نابعش يف ةكم نم لايل عبرأ ىلع ١ ةبرت ىلإ

 )١( هندب ) ياطلغم يفو ةينيزلاو ثوعبلا مظن يف اذك ( .
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 بالك ينب ىلإ هنع هللا يضر ركب يبا ةيرس تعقو اهيفو

 ةعامج مهنم ىبسف . نابعش يف ةيرض ةيحانب ٠ ةرازف : لاقيو

 . نيرخا لتقو

 كدفب ةرم ينب ىلإ دعس نب ريشب ةيرس تعقو مث

 . ريشب ثتراو اولتقف الجر نوثالث هعمو . نابعش يف

 ادع اج- ةنعهتم ىلإ يفيللا هللا دبع وي وفاف رددت
 الجر نيثالثو ةئام ىف درب ةينامث ىلع ةنيدملا نم - دجن

 . ناضمر يف

 - نافطغل ضرا - رابجو نمي ىلإ دعس نب ريشب ةيرس مث

 , مئانغ مهنم منغف اوبره ريشب ريسم مهغلب املف « ةنيدملا ىلع

 : املساف نلحو رزضاو

 ةيناثلا ةرمعلا ىهو , ءاضقلا ةرمع تناك ةنسلا هذه ىفو

 هذه ىمستو . ةدعقلا يذ رهش يف جرخ دق ناكو . ُهنْيَي هل

 تامرحلاو# : ىلاعت هلوق لوزنل صاصقلا ةرمعب ةرمعلا

 ةاضاقملا نم ةيضقلا ةرمعب ًاضيأ ىمستو . ةيآلا 4 صاصق

 ظ يتاي مث ٠ اذه مهماع مهنع عجري نا ىلع اهيلع مهاضاق يتلا
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 نإ مارحلا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقلإ»
 . ةيآلا «نوفاخت ال نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم نينمآ هللا ءاش

 يملسلا ءاجوعلا يبا نبا هل لاقي يذلا مرخألا ةيرس مث

 مهب قدحأف ًالجر نوسمخ هعمو . ةجحلا يذ يف ميلس ينب ىلإ
 . ءاجوعلا يبأ نبا جرخو مهرخآ نع مهولتقو رافكلا

 ناكو . هيلع بطخو ربنملا ُهّلِيَو ذختا ةنسلا هذه يفو

 لوأ يف عذجلا كرت امل - هيلع دنتسي يأ - عذج ىلإ بطخي

 دجسملا يف نم هعمس ىتح ىلكثلا نينح هيلإ نح ةرم
 . حيحصلا يف هربخو . نكسف هردص ىلإ هنضتحاف
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 ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا

 . عيل لاق نيالا وهو نسيقلا نع هنو نق ةنعتلا هذه. يف
 6« ىمادن الو ايازخ ريغ موقلاب ابحرم « : هيَ لوسرلا

 امهبحي نيتلصخل كيف نإ » : مهسيئر وهو جشألل لاقو
 . « ةانألاو ملحلا : هلوسرو هللا .

 هلل دجسي نكي مل برعلا تدترا امل هنأ هبقانم نمو

 ةكم دجسم : دجاسم ةثالث يف الإ ضرألا طسب يف ىلاعت

 . سيقلا دبع دجسمو ةنيدملا دجسمو

 ديلولا نب دلاخو ٠ صاعلا نب ورمع ملسأ ةنسلا هذه يفو
 ظ . ةحلط نب نامثعو

 بنيز يهو ُهْليَي يبنلا تانب ربكأ تتام ةنسلا هذه يفو

 دعب هبوث ُهَِّي اهيلع لعج دقو . عيبرلا نب صاعلا يبأ ةجوز

 ؤ . هرثأ ةكرب اهلانيل اهنيفكت لبقو اهلسغ
 : هللا لوسر اي : اولاقو ةنيدملا يف ءالغ عقو ةنسلا هذه يفو

 . قزارلا طسابلا ضباقلا رعسملا وه هللا نإ : لاقف انل رعس
 ديدكلاب حّوَلْلا ينب ىلإ بلاغ ةيرس تناك ةنسلا هذه يفو

 كدفب ريشب باحصأ باصم ىلإ ًاضيأ بلاغ ةيرس اهيفو
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 ١ . ًامعن اوباصأو ىلتق اولتقف لجر اتئام هعمو رفص يف

 ئيسلاب رماع ينب ىلإ يدسألا بهو نب عاجش ةيرس مش

 ىلإ ةكم نم لحارم ثالث ىلع ةرجو ىلإ قرع تاذ نم ءام -

 عمج ىلإ ًالجر نيرشعو ةعبرأ يف - ةنيدملا نم سمخو ةرصبلا

 0 . مئانغ اومنغف نزاوه نم

 ىلإ يرافغلا ريمع نب بعك ةيرس تعقو اهيفو

 ةسمخ هعمو لوألا عيبر يف - ىرقلا تاذ ءارو - حالطأ تاذ

 7 . ًادحاو ًالجر الإ رافكلا مهلتقف الجر رشع

 ملوةتؤم ةوزغ تناك ةنسلاهذه يفو

 . هسفنب ُهنْيَع اهرضحي
 نب ثراحلا ثعب هِيَ هللا لوسر نأ ةوزغلا هذه ببسو

 . مورلا كلم ىلإ ماشلا ىلإ هباتكب بهل ينب دحأ يدزألا ريمع

 يناسغلا ورمع نب ليبحرش هل ضرعف , ىرصب كلم ىلإ ليقو

 هللا لوسرل لتقي ملو . هقنع برضف مدق مث . ًاطابر هقثوأف

 . هنع ربخلا هغلب نيح هيلع كلذ دتشاف . هريغ لوسر هلي

 لتق نإ : لاقو ةثراح نب ديز مهيلع رمأو , شيجلا اذه ثعبف

 ديز لتاقف . ةحاور نب هللا دبعف رفعج لتق نإو , رفعجف ديز

 ىتح ًاديدش ًالاتق لتاقف رفعج اهذخأ مث لتق ىتح ةيارلاب :
 اهنضتحاف ًاضيأ تعطقف هلامشب ةيارلا ذخأف هنيمي تعطق
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 , ةنجلا يف امهب ريطي نيحانجب كلذ نع هللا هضوعف هيدضعب
 لتاقف ةحاور نب هللا دبع ةيارلا ذخأ مث ٠ لتق ىتح لتاق مث :

 ديلولا نب , دلاخ ىلع كلذ دعب سانلا حلطصا مث , لتق ىتح

 ا ذخأف

 نأ لبق سانلل ةحاور َنباو ًارفعجو ًاديز ىعن دق هلي ناكو

 اهذخأ مث . بيصأف ديز ةيارلا ذخأ .لاقف فريق ديب

 نافرذت هانيعو , بيصاف ةحاور نبا اهذخا مث , بيصاف رفعج
 ٠ ادلاخ ينعي - هللا فويس نم فيس ةيارلا ذخأ : لاق مث -

 سانلا راص ةنيدملا ىلإ اوعجر املو . هيلع هللا حتف ىتح

 يسبنلا نسكلو . هللا ليبس يف متررف رارق اي : نولوقي
 رارفلاب اوسيل » :مهنع لاقوهسفنب مهلبقتسا ه#

 . « هللا ءاش نإ راركلا مهنكلو

 تيمسو . لسالسلا تاذ ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو

 , اورفي نأ ةيشخ ضعبب مهضعب طبترا نيكرشملا نأل كلذب
 هني هنأ اهيبسو « هيلإ مهتوزغ تهتنا ءام مساب تيمس ليقو

 , ًاريمأ صاعلا نب ورمع هيلع لعجو هباحصأ نم ًارفن ثعب
  ءادعألا مهليبس ضرتعاف . مالسإلا ىلإ برعلا ةوعدل

 لسرأف . هِيَ هللا لوسر نم ددملا بلطي ورمع لسرأف

 - .٠ هللا لضفب اورصتناف اددم حارجلا نب ةديبع ابأو رمعو ركب ابأ



 جاربملا نية دعيبع أ هير كاك ةنعلا هذه نتقو

 هللا يضر باطنخلا نب رمع مهيف ةئامثالث يف هنع هللا يضر

 ١ شبرقل ًاريع يقتلت بجر يف طبخلا ةيرسب فرعتو . مهنع

 هللا جرخأف . طبخلا اولكأ دفن املف ءرمت نم ًابارج مهدوزو

 اودوزتو اهنم اولكأف ربنعلا ىمست ةباد رحبلا نم مهل ىلاعت

 . اديك اوقلي ملو اوعجرو

 ص100 اهيفو

 لتقف ًالجر رشع ةسمخ هعمو نابعش يف دجنب براحم ضرأ

 . ةليل ةرشع سمخ هتبيغ تناكو « منغو ىبسو مهنم

 ةورملا يذو بشخ يذ نيب اميف - مضإ نطب ىلإ هلسرأ مث

 اوقلف رفن ةينامث يف ناضمر لوأ - درب ةثالث ىلع ةنيدملا نم

 نب ملحم هلتقف « مالسإلا ةيحتب مهيلع ملسف طبضألا نب رماع

 ىقلأ نمل اولوقت الو اونيبتف# : ىلاعت هللا لزنأف , ةمانج

 ىلإ اولصو املف .ةيآلا « انمؤم تسل مالسلا مكيلإ

 اومنغو ةكم ىلإ هلي يبنلا جورسخ مهغلب ٍبُتُخ يذ

 ةمركملا ةكم حتف حتفلا ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو

 هب هللا زعأ يذلا مظعألا حتفلا ىمستو . حوتفلا حتف ىمستو

 0, ناضمر رهش يف تناكو نيمألا همرحو هدنجو هلوسرو هنيد



 ةعازخ ىلع مهؤافلح مهو ركب ينب تناعأ اشيرق نأ اهببسو
 مت يذلا دهعلا اوضقن دق كلذب اوناكف .هّلَِع يبنلا ءافلح مهو

 لسرأف .ُهّلِيَي لوسرلاب دجنتست ةعازخ تءاجف ةيبيدحلا يف
 ؤربتلا وأ لتق نمع ةيدلا ءاطعإ نيب مهريخي شيرق ىلإ
 يف ُهَّنِلَي جرخف . برحلا الإ اوبأف برحلا وأ ركب ينب دهع نم
 نافسع برق لصو اذإ ىتح مئاص وهو ناضمر نم رشاعلا

 هيقل كانهو نارهظلا رمب هِيَ لزنو , كلذب سانلا رمأو رطفأ
 ذخأو نايفس وبأ ملسأ ةمهافمو ةعجارم دعب مث , نايفس وبأ

 نمآ وهف دجسملا لخد نم نأ نلعأو ةكم لهأل نامألا
 . نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نمو

 ديلولا نب دلاخ رمأو لاتق هل ضرعي ملو ةكم ُهِيَي لخدو
 كيعتشاو © ةكش لفسا نيم اولخدني نا نيملسملا نم:هدنع ىف
 ظ : اورصتنا مهنكلو نيضراعملا ضعب عم كانه

 مانصألاو ناثوألا نم هرهطو هلخدو تيبلاب ُهّلْيَي فاطو

 : هيدي نيب مهو ةروهشملا هتملك مهل لاقو ةكم لهأ نع افعو
 . ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو « ءاقلطلا 8 اوبهذا »

 6 حراخ ايارسلا ثبو ةليل ةرشع سمخ اهب هِيَ هلِلَع ماقأو

 ] . نومنغي اوناكو

 منص وُهو - ىزعلا مدهل ديلولا نب دلاخ ُهلْيَت ثعبو



 نيقب لايل سمخل - فئاطلاو ةكم نيب ناكم - ةلخنب تناكو

 . اهمدهف ًاسراف نوثالث هعمو ناضمر نم

 - طهرب ليذهل منص - عاوس ىلإ صاعلا نب ورمع ثعبو
 . همدهف - ةكم نم لايمأ ةثالث ىلع

 سوألل منص - ةاَنَم ىلإ ىلهشألا ديز نب دعس هيَ ثعبو ظ

 . اهمدهف ًاسراف نيرشع يف للشملاب - جرزخلاو
 كلذ ناكو ةنانك نم ةميذج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعبو

 اولوقي نأ اونسجي ملو مالسإلا ىلإ مهاعدف لاوش رهش يف

 سابو لقشر كل اك لد ناعم انا :ارلاق لت اضلسأ
 املا ل ا

 , ديلولا نب دلاخ أطخ ىفالتيل بلاط يبأ نب يلع هلع ثعب مث

 بهذ امع مهضوعو مهالتق تايد مهل عفدو لامب هعم ثعبو

 وح يرام ابل يارا ربع

 0 . نوملعت الو ملعي مل امم هلل هلع هللا لوسرر

 : هل لاق ربخلا هربخأو ُهَّلِيَي يبنلا ىلإ يلع عجر املف

 تجاوز توضأ 0,

 امل ِهْنقَع هنأ اهببسو ٠ نينح ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو

 ىلع مزعف هبرحل تلبقأ نزاوه نأ ربخأ ةكم حتف نم غرف
 . ملسأ نمت هيلإ مضنا نمو حتفلا شيجب مهيلإ ريسملا
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 ةلغب بكرو نيعرد نيب ُهّلْيَع رهاظ لاتقلل اوفاصت الو

 ةدحاو ةدش رافكلا مهيلع دشف ( لدلد ) سنت انك

 تبشي ملو سانلاو ةكم لهأ مهعبتو ميلس ينب ليخ تفشكناف
 يف نوملسملا مزهنا دقو . ةينامث ليقو ةرشع الإ كاذ نيح هعم

 . رمألا لوأ

 نغت ملف مكترثك مكتبجعأ ذإ نينح مويو 9 : ىلاعت لاقو
 . ةيآلا # ائيش مكنع

 لوانتو . اولبقاف سانلاب هنع هللا يضر سابعلا ىدانو

 اهب لبقتساف هتلغب رهظ ىلع وهو . بارتلا نم ةضبق هني

 - « بارتلا كلذ نم اهيف لخد الإ نيع قبي ملف . رافكلا هوجو

 4 ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو : ىلاعت هللا لزنأف

 . هللا مهرصن مث . ةيآلا

 نم رثكأ نيكرشملا نم لتقو ةعبرأ نيملسملا نم دهشتساو
 مهاهنف ةيرذلا ىلإ لتقلا يف نوملسملا ىضفأو ًالجر نيعبس
 1 يلبس هلق يحل لد نع 1187 هيرانم فالي كلذ نع

 . ساطوأ يداو ىلإ ءادعألا رف مث

 ديرد بلطل يرعشألا رماع ابأ ًاديبع ُهّلِلَع اهيلإ ثعبف
 , ساطوأ ةوزغ كاته تعقوو هباسحصاو ةمصلا نبا

 رماع وبأ لتقو . نوملسملا اهيف رصتناو مهلتقو مهمزهف



 وولي ةطانوي اعل هي

 ىلإ لاوش ىف يسودلا ورمع نب ليفطلا هل هلع ثعب مث

 همدهف - ةممح نب ورمعل ناك - بشخ نم منص - نيفكلا يذ

 . فئاطلاب هني يبنلا ىلع نوملسم ةعبرأ هموق نم هعم مدقو
 ربقب هقيرط يف رمف . لاوش يف فئاطلا ةوزغ مث

 هنم جرختساف .لاقي اميف فيقث وبأ وهو لاغر يبأ
 . بهذ نم ًانصغ

 ةسمخ ليقو , ًاموي رشع ةينامث فئاطلا يور صاحو

 . ًآاموي نيرشع ليقو ء؛ًاموي رشع

 يف هب يمر قينجنم لوأ يهو قينجنملا مهيلع بصنو
 . هعم يسودلا ليفطلا هب مدق ناكو , مالسإلا

 مهنم هيَ يبنلا ىلإ هروس نم ًأدبع نورشعو ةثالث ىلدتو

 كولا

 هنَِع يبنلا لتاقو , ًالجر رشع انثا نيملسملا نم دهشتساو

 . هحتف يف هل نذؤي ملو , هسفنب هيف

 ةليل ةرشع سمخ وحن اهب ماقأو ةنارعجلا ىلإ عجر مث
 . ًارمتعم ةكم لخدو ةرمعلاب مرحأ مث مئانغلا اهيف مسق

 نيرهش ةبيغ دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ عجر كسانملا متأ املف
 ءاج مث . ُهْنْيَع هل ةثلاثلا ةرمعلا يه هذهو . آموي رشع ةتسو



 مهيبسو مهلاومأ مهيلع دري نأ نولأسي نيملسم نزاوه دفو
 نم ناكو , يبسلا اوراتخاف لاملا وأ يبسلا ذخأ نيب مهريخو

 ننم ُهَليَع يبنلا تخأ ثراحلا تنب ءاميشلا يبسلا ةلمج

 . ةيراجو ادبع اهل بهوو هءادر اهل طسب اهفرع املف , ةعاضرلا

 كلام اوربخأ » : نزاوه دفول ُهَثيَي لاق ةوزغلا هذه يفو

  هتيطعأو هلامو هلهأ هيلإ تددر ًاملسم يناتأ نإ هنأ فوع نبا

 قحلو فئاطلا نم جرخ هوربخأ املف . « لبإلا نم ةئام

 هب هدعو ناك ام هاطعأف ةكمب وأ ةنارعجلاب هكردأف هقَءيبنلاب

 : ملسأ نيح لاقو . همالسا نسحو ملسأو

 هلثمب تعمس الو تيأر نإ ام
 دمحم لثمك مهلك سانلا يف

 يبنلا ميسقت ىلع راصنألا ضعب ضرتعا ةوزغلا هذه يفو

 نوضرت امأ » : مهل ُهّنْيَع لاقف , ئش مهلني مل ذإ مئانغلا هلي

 ىسلإ ُهْنَِع يبنلاب نوبهذتو ريعبلاو ءاشلاب سانلا بهذي نأ
 كلس ولو ؛ راصنألا نم أرما تنكل ةرجهلا الول . مكلاحر

 +: انهيعشو ناضنالا ىداو ةكلسل انييفشو ا ايداو:شاثلا

 ظ م ناتو سانلاو زاغش راضتالا

 نميلا ةيحان ىلإ ةدابع نب دعس نب سيق ثعبو
 نب دايز مدقف . ءادص أطي نأ هرمأو سراف ةئامعبرأ يف



 : لاقف ربخأف ثعبلا كلذ نع لأسف . يئادصلا ثراحلا

 , يموقب كل انأو شيجلا ددراف . مهدفاو انأ هللا لوسر اي

 يا يصر ةانق نم ُهّنْيَع يبنلا مهدرف

 مأ نباو لالب عم ًانذؤم ًادايز ُهّلْيَع يبنلا ذختاو ١ اوملسأف موي

 . ظرقلا دعسو موتكم

 ىلإ ةديدح نب رماع نب ةبطق ةيرس تناك ةنسلا هذه يفو

 هعمو رفص يف - ةكم فيلاخم نم ةشيب ةيحانب - مَحْنَح

 . اومنغو مهنم :م اولتقف الجر نورشع

 ينب ىلإ يبالكلا نايفس نب كاحضلا ُهّنْيَت ثعب اهيفو

 ىلإ هاسوسلاج ءانط ثلا ىلإ ميت ةقس ل رانا عبر ىف كلك

 . مهومنغو مهومزهف مهولتاقف ٠ اوبأف مالسإلا

 ةشبحلا ىلإ يجلدملا ززجم نب ةمقلع ةيرس تعقو اهيفو

 . رخآلا عيبر يف تناكو . هنم اوبرهف

 عيبر يف هنع هللا يضر يلع ةيرس تعقو ةنسلا هذه يفو

 - الجر نوسمخو ةئام هعمو - ئيط منض - سلفلا ىلإ رخآلا

 نمف « يدع تخأ متاح تنب ةنافس اهنم , مئانغ منغو همدهف

 . اهيخأ مالسإ ببس كلذ ناكف هِي يبنلا اهيلع

 بابجلا ىلإ رخآلا عيبر يف ةشاكع ةيرس تناك اهيفو

 .ةرازف ضرأ ليق , نافطغ ضرأ ليقو - يلبو ةرذع ضرأ -



 . ةكرش اهيف ةرذعلو , بلكو

 انيلإ لسري نأ لبق انئج : اولاقف , دسأ ينب دفو مدق مث
 . ةيآلا « اوملسأ نأ كيلع نونمي 9 تلزنف ٠ ًالوسر

 ابئات املسم حتفلا دعب ريهز نب بعك ءاج ةنسلا هذه يفو
 : ةفورعملا هتديصقب اعفشتسم ةنيدملا ىلإ

 لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب

 لوبكم دفي مل اهرثإ ميتم
 باتع جح ةنسلا هذه يفو . هنع افعو هتدرب هيلع علخف

 لوأ وهو حتفلا دعب ةكم ةرامإ هي هالو دق ناكو ديسأ نبا

 : هل لاقو ةكم لهأب ًاريخ هاصوأو ٠ مالسإلا دهع يف ةكمل ريمأ

 . هتصاخو هللا لهأ مهنإ

 . هلع هللا لوسر نب ميهاربا دلو ةنسلا هذه يفو

 نايفس وباو بلطملا دبع نب سابعلا ملسا ةنسلا هذه يفو
 دلاو ةفاحق وبأ ملسأو يموزخملا ةيمأ نب هللا دبعو ثراحلا نبا

 . مهنع هللا يضر ربكألا قيدصلا



 ةرجحهلا نم ةعساتلا ةنسلا

 اهيف دفو نم ةرلثكل دونولا ةنس ىمستو

 ؤ . هَلْيَع هيلع دوفولا نم

 ةوبن يف ةجاحملل اوءاج دق اوناكو نارجن لهأ مهنمف

 دنع ىسيع لثم نإإ» : ىلاعت هلوق مهببسب لزنو ٠ ىسيع
 ةيآ ًاضيأ مهيلع لزنو . ةيآلا 4 بارت نم هقلخ مدآ لثمك هللا

 ام دعب نم هيف كجاح نمف# : ىلاعت هلوق يهو . ةلهابملا

 انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف ملعلا نم كءاج

 ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مث مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو

 ظ . ةيآلا © نيبذاكلا

 .: نآرقلا لزن مهيفو ميمت ينب دفو دوفولا نم مدق نممو
 ©« نولقعي ل فرقكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ

 . ةيآلا

 ةمليسم مهعمو ةفينح ينب دفو دوفولا نم مدق نمثو

 نع اوفرصنا مث , لاق ام لاق دق نكي ملو . يفنحلا بيبح نبا
 أبنتو هللا ودغ دترا ةماميلا ىلإ اوهتنا املو هلع هللا لوسر

 . مهل بذكتو
 ليخلاديز مهيفو ئيط دفو دوفولانم مدق نمنو



 تنأ م : هلل هل لاقو , مهمالسإ نسحو اوملسأف مهديس وهو

 مث لضفب برعلا نم لجر يل ركذام .ريخلا ديز

 ٠2 ليخلاديز الإ هيف لاقي ام نود هتيار الإ ينءاج

 . « هيف ناك ام لك غلبي مل هنإف

 نب ورمع مهسأر ىلعو ديبز ينب دفو دوفولا نم مدق نمو

 دترا اذه ًارمع نكلو . مهدالب ىلإ اوعجرو اوملسأف بركيدعم

 . هلْيَع يبنلا ةافو دعب

 مهيفو « نميلا دفو ةنسلا هذه يف هيلع مدق نمنو

 ناميإلا . ةدئفأ قرأو ابولق نيلأ مه نميلا لهأ مكاتأ » : لاق

 . « ةينامي ةمكحلاو نامي

 . مهريغو ٠ فيقث دفوو ةدنك دفو هيلع دفوو

 مل اهنأل ةدرفلا يهو كوبت ةوزغ تعقو ةنسلا هذه يفو .

 , يفوت ىتح اهدعب ُهّْنْيَع زغي ملو اهريغ اهماع يف نكي

 بدجلا ةدش يف اهعوقول ةرسعلا ةعاس ىلاعت هللا اهامسو

 ىل هَل يبنلا نأ اهربخ نم ناكو . رهظلاو دازلا ةلقو رحلاو

 ثحو مورلا وزغل ؤيهتلاب سانلا رمأ برعلا داهج نم غرف
 هللا يضر نافع نب نامثع قفنأف ريساعملا ةناعإ ىلع ريسايملا

 ًاريعت نسوكو ةنارعست نلف ليعو داو كلا انيدف هع

 . ةرسعلا شيج زهجم : هل ليق كلذل . ًاسرف نيسمخو
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 نامثع نع ضرا مهللا » :هّليَي يبنلالاقو

 دعب لعف ام نامثع رض ام » : لاقو . « ضار هنع ينإف

 هركسعم برضف دجلا هب دج ُهِّْكَ هللا لوسر نإ مث . « مويلا

 نيستا ا لا د دا الا ل

 انبج هعم نمو يبأ نب هللا دبع فلختو ًافلأ نيثالث ليقو ًافلأ

 سابع نبا اهامسو ةءارب ةروس تلزن مهيفو ًالخدو اًقافنو

 مل هنأ اونظ ىتح مهنمو مهنمو لوقت تلاز ام : لاق ةحضافلا

 قافن نع ال نورخآ فلختو . اهيف ركذ الإ مهنم دحأ قبي

  مهيلع هللا بات نيذلا مهو ًالسكو لظلا ىلإ آدالخإ لب ةبيرو

 ىلع سيل : هلوق يف ىلاعت هللا رذع نم نورخأ فلختو
 . ةيآلا * ىضرملا ىلع الو ءافعضلا

 ًاماوقأ ةنيدملاب نإ : كوبتب وهو هلع يبنلا لاق مهيفو
 . رذعلا مهسبح هيف انعم مهو الإ ابعش الو ًايداو انعطق ام

 نأ تحت ناكو . سيمخلا موي ةنيدملا نم ُهّلْبَي هجورخ ناكو

 ىلع فلختساو ؛« بجر نم نولخ سمخل كلذو هيف جرخي

 نوقفانملا هريعف . بلاط يبأ نب يلع كرت نمو هتصاخ
 ينفلختأ : لاقو هربخأف هلي يبنلا كردأف فلختلاب

 ينم نوكت نأ ىضرت الأ : لاق . ؟ نايبصلاو ءاسنلا يف

 : يدعي ىبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب
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 .دومث رايد رجحلاب رم املف ههجول هت هللا لوسر ىضمو
 مكبيصي نأ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولخدت ال » : لاق

 ريسلا عرسأو هسأر عنق مث « نيكاب اونوكت نأ الإ مهباصأ ام

 ىلإ عجر مث ةليل ةرشع عضب اهب ماقأف كوبت ىلإ لصو ىتح
 . ابرح قلي ملو ةنيدملا

 نبا لاق ٠ ينزملا نيداجبلا وذ تام ةوزغلا هذه يفو

 : ركب يبأل لوقي وهو هترفح ىف ُهََّي يبنلا تيأرف : دوعسم
 ايضار تيسمأ دق ينإ مهللا : لاق مث , امكاخأ ىلإ ايلدأ

 تنك ينتيل اي : ذئنيح دوعسم نبا لاق , هنع ضراف هنع

 : رفا حاب

 يذلا ةيواعم نب ةيواعم ىلع هَ ىلص ةوزغلا هذه يفو

 يف ليربج لزنو كوبت يف هيلع هِيَ ىلصف ةنيدملاب يفوت
 لابجلا ىلع نميألا هحانج عضوف ةكئالملا نم افلأ نيعبس

 هيلع ىلصف كوبت نم ةئيدملاو ةكم ىلإ رظن ىتح تعضاوتف

 غرف املف . مالسلا مهيلع ةكئالملاو ليربجو هلع هللا لوسر
 : هتءارقب : لاق ؟ ةلزنملا هذه ةيواعم غلب مب ليربج اي : لاق

 نبا هاور . ًايشامو ًابكارو ًاعكارو امئاق « دحأ هللا وه لقإ»

 . يقهيبلاو ينسلا
 هب اوراضيل ًادجسم سانلا ضعب ىنب ةنسلا هذه ىفو
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 عجار وهو هلْيَي يبنلا ىلإ هونب نيذلا ءاجف . ءابق دجسم

 : ىلاعت هللا لوق لزنف مهدجسم يتأي نأ هولأسو كوبت نم

 نينمؤملا نيب ًاقيرفتو ًارفكو ًارارض ادجسم اوذختا نيذلاوإ»

 . ةيآلا * لبق نم هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو

 اوقلطنا » : لاقو ةباحصلا ضعب ُهّنِيَم هللا لوسر اعدف

 . « هوقرحو هومدهاف هلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ

 نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا ةصق تعقو ةنسلا هذه يفو

 نب ةرارمو ةيمأ نب لالهو كلام نب بعك : مهو كوبت ةوزغ
 نيذلا ةثالثلا ىلعو» : ىلاعت هلوق مهنأش يف لزنف عيبرلا

 . ةيآلا 4 اوفلخ

 يف لزنأو هءاسن ُهْنلَي هللا لوسر لزتعا ةنسلا هذه يفو
  هلوق ىلإ - كجاوزأل لق يبنلا اهيأ ايإ» : رييختلا ةيآ كلذ

 مل يبنلا اهيأ ايإ» : ميرحتلا ةيآ تلزنأو , ةيآلا 4 آميظع
 يذلا يف ءاملعلا فلتخا دقو . ةيآلا « كل هللا لحأ ام مرحت

 . كلذ ريغ ليقو لسعلا هنا نيحيحصلا يفف هسفن ىلع همرح

 تبثو نالجع ينب يوخأ نيب هِيَ نعال ةنسلا هذه يفو

 رطضملل ةجح تلعج ةمولعم ةملك وهو ناعللا عيرشت كلذب
 لوقل ًاناعل يمسو راعلا هب قحلاو هشارف خطل نم فذق ىلإ
 . « نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل » : لجرلا
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 يف نعالي مل هنأ اوقفتا دقو ناعللا ةيآ تلزن ةصقلا هذه يفو

 . ينالجعلا ريوعو ةيمأ نب لاله ىوس ُهنِيَع يبنلا ةرضح
 ظ كلام نب زعامو ةيدماغلا ةصق تعقو ةنسلا هذه يفو

 امهالكو . دحلا امهيلع هِيَ ماقأف انزلاب أفرتعم ءاج امهالكو

 يفو ٠ ينرهطف تينز ينإ : هللا لوسر اي: ًالئاق ءاج

 نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دق اهنإ : هلْيَع لاق ةيدماغلا
 نأ نم لضفأ ةبوت تدجو لهو مهتعسول ةنيدملا لهأ نم
 . هلل اهسفنب تداج

 ةجوزو هَّليَي يبنلا تنب موثلك مأ تيفوت ةنسلا هذه يفو
 . ةيناثلا نامثع

 (ةمحصأ ) همساو يشاجنلا يفوت ةنسلا هذه يفو

 يفوت : هباحصأل ُهّلْقَع هنع لاقو ( ةيطع ) ةيبرعلاب هانعمو
 . شبحلا نم حلاصلا لجرلا مويلا

 سيئر لولس نبا يبأ نب هللا دبع تام ةنسلا هذه يفو

 الو» : ىلاعت هلوق لزن كلذ يفو , هيَ هيلع ىلصو نيقفانملا
 . رثكألا لوق ىلع . ةيآلا «ًادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت

 هموق هلتق يفقثلا دوعسم نب ةورع لتق ةنسلا هذه يفو

 . برعلا ةاهد نم ادودعم ناكو مالسإلا ىلإ مهاعد ام

 يرهفلا ءاضيب نب ليهس يفوت ةنسلا هذه يفو
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 ئ . ةنياملا يف َهنْيَك هيلع ىلصو

 .( ناروب ) هتنبا اولوو سرفلا كلم لتق ةنسلا هذه يفو

 6 ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل » : هَّْع لاق مهيفو

 هرمأ « سانلاب هنع هللا يضر ركب وبأ جح ةنسلا هذه يفو ؤ

 يبأ نب يلع هدعب هلي ثعب مث , جاجحلا ىلع هَ يبنلا
 أرقيو دوهعلا ذبن ىلوتي نا هرمأو ءابضعلا هتقان ىلع بلاط

 ] نأ رحنلا موي يف يدونو . ( ةءارب ) ةروس ردص سانلا ىلع

 لاق . نايرع تيبلاب فوطي الو . كرشم ماعلا دعب جحي ال
 دعب هقعالللا نضر ىلع فيي ىف عيسلا ناكر «ءايلفلا

 دوقعلا دقع ىلوتي الأ برعلا فرع يف ناك هنأ ركب يبأ

 ةحازإ ايلع ثعبف مهطهر نم لجر وأ مهديس الإ اهضقنو

 . هربتعن الف هفرعن ام فالخ اذه : اولوقي الئل ةلعلل
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 ةرحسهل ١نم ةرشاعلا ةنسل أ

 ريرج نميلا نم ( ةليجب ) ديس ملسأ ةئسلا هذه يفو
 ينبجح ام : لاق هنأ نيحيحصلا يفو . يلجبلا هللا دبع نبا
 رمع ناكو كحض الإ ينآر الو . تملسأ ذنمُهّلوَع هللا لوسر
 همالسإ رخأت عمو . هلامج طرفل ( ةمألا هذه فسوي ) هيمسي
 . رفاو ظحب مالسإلا رصن يف ذخأ دقف

 بيرخت ىلإ هللا دبع نب ريرج هيَ ثعب ةنسلا هذه يفو
 هيلا نوجحي اوناك معشخل منص مسا وهو ( ةصلخلا يذ )

 دقف كلذلو . ةبعكلاب هنوهبشي هدنع نورحنيو هب نوفوطيو
 . رانلاب اهقرحو قلطناف ( ةيناميلا ةبعكلا ) هنومسي اوناك

 اهب يقلف نميلا ىلإ اضيأ ةريرجُهّلَِع ثعب ةنسلا هذه يفو
 ىلإ مهوعدي نميلا كولم نم ( ورمع اذ )و ( عالك اذ )

 ..مالسإلا

 سرا يح يحرم ةنسلا هذه يفو

 . ديلولا نب دلاخ مهب ءاج نارجن لهأب بعك
 اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هلوق لزن ةنسلا هذه يفو

 . ةيآلا 4 مكنيب ةداهش
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 ناكو . ةلغبو ًاسرف هل ىدهأو همالسإب ًالوسرهنيَي هللا

 ناكو برعلا نم مهيلي نم ىلع مورلل ًالماع ةورف
 مث هوسبحف هوذخأ همالسإ ربخ مورلا غلب املو ( ناعم ) هلزنم
 : دشنأ لتقلل هومدق املو هقنع اوبرض

 يننأب نيملسملا ةارس غلبأ

 يماقمو يمظعأ يبرل مْلس
 نميلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع ُهّنْيَت ثعب ةنسلا هذه يفو

 يف هنع هللا يضر يلع عوجر ناكو . ديلولا نب دلاخ دعب

 , عادولا ةجح يف ةكمب هَ يبنلاو ًامرحم ةجحلا يذ رهش

 . ُهَْع يبنلا هب لهأ امب تللهأ : لاق ؟ تللهأ مب :ُهْليَع هل لاقف

 ذاعم ًاضيأ نميلا ىلإ هَ يبنلا ثعب ةنسلا هذه يفو

 . ىسوم ابأو لبج نبا
 ىعداف 550 يسنعلا دوسألا رهظ ةنسلا هذه يفو

 لبج نب ذاعم جرخ كلذلو هرمأ لحفتساو نميلا كلمو ةوبنلا

 هرشل ءاقتا تومرضحب اقحلف برأم يف ىسوم يبأب رمو

 داهتجالاب مهرمأي نميلاب ناميإلا ىلع يقب نم ىلإ هِيَ لسرأو

 ناكو . نميلا كولم دحأ زوريف ةمهب هلتق ناك ًاريخأو هلتق يف

 دامعلا نبا هركذ امك رهشأ ةعبرأ نم وحن هلتقو هروهظ نيب
 . هتارذش ىف
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 ُهْلَع هللا لوسر انديس نبا ميهاربا يفوت ةنسلا هذه يفو
 ظ :هفضنو ةنينء نع ةيطبقلا ةيرامج ف

 ملسأف متاح نب يدع ُهنَْع يبنلا ىلع مدق ةنسلا هذه يفو
 . همالسا نسحو

 لسرأو ةوبنلا باذكلا ةمليسم ىعدا ةنسلا هذه يفو

 يف ُهنْيَع يبنلا كيرش هنإ : هيف لوقي هيَ هللا لوسر ىلإ ًاباتك
 . ( باذكلا ) هامسو هبذكو ُهَليَي هباجأف ةلاسرلا

 غالبلا ةجح ىمستو عادولا ةجح تناك ةنسلا هذه يفو ]
 ةالصلا هيلع هنأل عادولا ةجحب تيمسو . مالسإلا ةجحو

 ةجح تيمسو .هدعب جحي ملو اهيف سانلا عدو مالسلاو
 اهريغ ةنيدملا نم جحي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل مالسإلا

 هيلع هنأل غالبلا ةجح تيمسو ٠ تارم جح ةكم يف هنكلو
 ملو « ًالعفو ًالوق جحلا يف هللا عرش سانلا غلب مالسلاو ةالصلا
 هيلع هنيب دقو الإ ئش هدعاوقو مالسإلا مئاعد نم يقب نكي
 لزنا هحرشو هحضوو جحلا ةعيرش مهل نيب املف مالسلا ةالصلا

 مكل تلمكأ مويلا# ةفرعب فقاو وهو هيلع لجو زع هللا ]

 4 انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمقتأو مكنيد
 . ةيآلا

 نم نيقب سمخ يف تبسلا موي ةنيدملا نم هْْيَع جرخ دقو

١<١/ 



 هئاسن لك ةجحلا هذه يف هعم ناكو . ةدعقلا يذ رهش

 ناك هنأ حجارلاو . همارحإ يف اوفلتخاو ةفيلحلا يذ نم ّلهأو

 تدلو ةفيلحلا اذ اولصو املو . رمألا رخآ رابتعاب ًانراق

 نأ هني اهردماف ركب يبا نب ددنعم سيمكن امسمأ

 ةضيرع ةقرخ ذخأتو ائيش اهطسو يف دشتو لستغت

 . مرحت نأو مدلا عضوم ىلع اهلعجت
 نولخ عبرأل دحألا موي هالعأ نم ًاراهن ةكم هِيَ لكعفي

 ةدم ىلصي ناكو نماثلا مويلا ىتح اهب ماقأو ةجحلا يذ نم

 ةكم رهاظب نيملسملاب هيف لزان وه يذلا هلزنمب ةكمب هماقم

 املف . ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثالاو دحألا موي ةالصلا رصقب

 ىنم ىلإ نيملسملا نم هعم نمب هجوت ىحض سيمخلا موي ناك

 اهب بطخو . ةعمجلا موي ةفرعب فقوو . ةعمجلا ةليل اهب تابو

 دعاوق اهيف مدهو « مالسإلا دعاوق اهيف ررق ةميظع ةبطخ

 تقفتا يتلا تامرحملا ميرحت اهيف ررقو . ةيلهاجلاو كرشلا

 عضوو ٠ ضارعألاو لاومألاو ءامدلا يهو اهميرحت ىلع للملا

 هلك ةيلهاجلا ابر اهيف عضوو , هيمدق تحت ةيلهاجلا رومأ اهيف

 نهل يذلا قحلا ركذو . ًاريخ ءاسنلاب مهاصوأو . هلطبأو

 ملو فورعملاب ةوسكلاو قزرلا نهل بجاولا نأو ٠ نهيلعو

 ىلإ نلخدا اذإ نهبرض جاوزألل حابأو ريدقتب كلذ ردقي
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 ماصتعالاب اهيف ةمألا ىصوأو , نهجاوزأ ههركي نم نهتويب
 مث هب نيمصتعم اوماد ام اولضي نل مهنأ ربخأو هللا باتكب

 اذامبو نولوقي اذا مهقطنتساو . هنع نولوؤسم مهنأ مهربخأ
 ' كيفن و فيدو تقلز نق قنا نتيدتل : اولاقف نودهشي

 تارم ثالث مهيلع هللا دهشتساو ءامسلا ىلإ هعبصأ عفرف
 . مهبئاغ مهدهاش غلبي نأ مهرمأو
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 ةرجهلا نم ةرشعةيداحلا ةنسلا

 مهو نميلا نم ةليبق مهو عخنلا دفو مدق ةنسلا هذه يفو

 لجر مهيف ناكو نيملسم اوءاج لجر يتئام اوناكو دوفولا رخآ

 ىلع اهصق ةبيجع يئارم ىأر ( ورمع نب ةرارز ) ىمسي

 . لاق امك تناكف هل اهربعف ُهَلْيَي هللا لوسر

 لعجو ماشلا ىلإ شيج زيهجتب هِيَ رمأ ةنسلا هذه يفو

 هللا لوسر ةافول اورخأت مهنكلو . ًاريمأ ديز نب ةماسأ مهيلع

 ركب وبأ لغتشي مل هلع لوسرلا يفوت املف , اوبهذي ملف هِيَ
 هعجار املو . ةماسأ شيج زيهجتب الإ ةفالخلا رمأ ماظتنا دعب

 نأ وأ سانلا رمأ مظتني ىتح شيجلا « اقبتسا يف سانلا ضعب

 هذفنأ ًاشيج درأ ال هللاو : لاق . ةماسأ ريغ مهيلع يلوي

 ألو ايلا: لزغا الوفللا ل رسو

 مدقت دقو ُهّلْيَي ىفطصملا ةافو تناك ةنسلا هذه يفو

 هلق هلاوحأ يف اهليصفت
 ةيميمتلا ثراحلا تنب حاجس رمأ رهظ ةنسلا هذه لوأ يفو

 نأ تدارأ تناكو اهموق نم ريثك اهعبتف ةوبنلا تعدا يتلا

 + ةسدلاب نلمس ةقبلخ تدعلا كا اينغوبخب وةك

 ًلوأ باكل بايب وش اهيلع اوراشأ اهموق نكلو
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 لاتحاف ةمليسم كلذ غلبف ةماميلا ديرت اهعم نمب تجرخف

 . ةمليسم لتق امل مث ٠ اهجوزت ًاريخأو ةيده اهل لسرأو . اهيلع

 تلقتناو , اهمالسإ نسحو تملسأف بلغت اهلاوخأ ىلإ تراس

 ردما :تدح نر ريس اعله لصوت اهب ناو ةيعنلا ىلإ

 ةوبنلا ىعدا ناكو يدسألا دليوخ نب ةحيلط لاتقل ديلولا نبا

 نم ملسأ دق ناكو هيتأي ليربج نأ معزو هك يبنلا ةافو لبق

 . ةوبنلا ىعداف انهاك ناكو ُهْنْيَع يبنلا ةايح يف دترا مث لبق

 . نزاوهو نافطغ هيلا تعمتجاو ردا راطتسا ُهلْلَع ينوت املو

 ةحيلط عم راصو يرازفلا نصح نب ةنييع ًاضيأ دتراو

 مهعمج اهيف مزهنا ةميظع ةعقوم يف دلاخ ًاعيمج مهلتاقو
 : نصح نب ةليبغع رسأو

 . هنم كلذ لبقو ملسأف ركب يبأ ىلإ ةنيدملا ىلإ هولسرأو

 يف يقبو ماشلا ىلإ رف سانلا مزهنا امل هنإف ةحيلط امأو

 رمع يقلو همالسإ نسحو ملسأ مث ركب وبأ يفوت نأ ىلإ ماشلا

 لاتق يف ةليمج راثا ةحيلطل ناك مث , هعيابو باطخلا نبا

 ةنس دنواهنب دهشتساو نيروهشملا ناعجشلا نم ناكو سرفلا

 ظ . ( ةرشع ينامث ) 6
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 باذكلا ةمليسم ديلولا نب دلاخ لتاق ةنسلا هذه يفو

 ةعقوملا هذه يف نوملسملا يقل دقو . قيدصلا ركب يبأ نم رمأب
 مهيلع هرصن هللا لزنا مث ,. فصوي ال ام بعتلاو ةدشلا نم

 ناكف . باذكلا ةمليسم يشحو لتقف . هنوعب مهدماو

 سانلا رشو ةيلهاجلا يف سانلا ريخ تلتق : لوقي يشحو
 ] . مالسإلا يف

 دجملا مهل هللا بتكو ٠ نيبملارصنلاب نوملسملا زافو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . نيكمتلاو ةزعلاو رخفلاو

 نم لوألا عيبر رهش يف هفيلأت نم غارفلاع قو دقو

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو ناعتسملا هللاو , ه51١١/ ماع

 هلآ ىلعو دمحم انديس هبيبح ىلع هللا ىلصو . ميظعلا يلعلا

 ] . ملسو هبحصو

 ىنسحلا ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا

١ 7 



 عوضوملا
 )2 ةمدقم *

 لوألا مسقلا *«

 فيرشلا هيل
 هتدالو

 ةقنفكأ ردو ةيخ اوك
 ] هتأشن
 ةكفملا ليق:ةلاوخأ
 هؤامسأ

 ةوينلا تامالع نم

 ةوبنلا متاخ

 ةحلاصلا ايؤرلا

 ةيقلخلا هفاصوأ

 ةيندبلا هتوق
 هتامعو همامعأ

 همامعأ تانيو همامعأ ونب

 هدالوأ

 ةقاعور
 ةعاضرلا نم هتوخاإ

 هلاوخأ

 هنرجه

 ةيلاوم
 فئاظولا باحصأ ضعيو همدخ
5908 0 

 كولملا ىلإ هلسر

 ةحفصلا

 يح ا اللا لاا ص5 وه

 ؟ ١

 ؟ ١

١ 

١ 

١ 

 م١

 للا

١ 

35 

"56 

51 

51 

"١ 

 اذا
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 ةهحفصلا ' ٠ عوضوملا

 1 هبتك نم ةذبن
 ٌء هّوارمأ

 2 ظ هونذؤم
 8 هتادحو هؤابطخو هؤارعش
 ا هايارسو هتاوزغ

 0 ] هرمعو هجح
 2 هياود

 ُ . هحئانمو هحاقل
 2 ةهئالتت

 ا هثاثأو هياوثأ

 4 هتازجعم نم ةذبن
 05 ظ هتافو

 50 هنمز يف ةعقاولا ثداوحلا مهأ : يناثلا مسقلا *
 1 ةيوينلا ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا
 11/ ةيوينلا ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا
 ا ظ ةيوينلا ةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا
 /ْ 2 ةيودنلا ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا
 دل ةبوينلا ةرجهلا نم ةسماخلا ةنسلا
 2 ؤ ةويلا ةرهفلا نم ةييداسلا ةنينلا
 1 ةيوبنلا ةرجهلا نم ةعياسلا ةنسلا
 1/ ] ةودنلا ةرحبلا قه ةنماكلا ةنكبلا
 ١5 سب ةيوينلا ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا

 ١١1 ةبوينلا ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا
 8١١غ 2 2 .   ةنهقلا ةوسولا نماةركع ةيداحلا ةفسلا
 "ل 0 ظ ] سرهفلا





 نسم جس


